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3. Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo
faktus tiria ir dėl jų sprendžia savivaldybių rinkimų
komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija. Apie
nustatytą rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų
papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia
savo interneto svetainėje kartu su šį straipsnį pažeidusio
kandidato pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti
rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis. Rinkėjų ir
rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus pripažinus
šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir
kituose įstatymuose nustatytos pasekmės.

Skirtingi rinkimų įstatymai skirtingai
reglamentuoja
apygardų
(savivaldybių)
rinkimų komisijų ir VRK kompetencijos
apimtis. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad
daugumos
įstatymų
reglamentuojančių
rinkimus 3 punktas nustato, kad papirkimo
faktus tiria savivaldybių rinkimų komisijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija.
Išskirtinai Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatyme yra nustatyta, kad papirkimo
faktus tiria ir dėl jų sprendžia apygardų
rinkimų komisijos Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatyta tvarka, o vertina
Vyriausioji rinkimų komisija. Siūloma
suvienodinti nustatant, kad papirkimo faktus
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tiria ir dėl jų sprendžia savivaldybių rinkimų
komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų
komisija.
Laikytina,
kad
apygardų
(savivaldybių) rinkimų komisijos gali greičiau
ir detaliau ištirti papirkimo faktus dėl to jų
priimami sprendimai turėtų būti VRK tik
peržiūrimi tik susipažinti jei nėra skundų ir
paskelbiami interneto svetainėje.
Siūloma suvienodinti tekstą visų rinkimų bei
referendumo įstatymuose pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 8 straipsnis, 1 dalis).
Referendumo įstatyme iš viso nėra numatytas
apmokėjimas už balsavimo komisijų darbą.
(Šio įstatymo dėl darbo užmokesčio
skaičiavimo 2017 m. pakeitimo projekte taip
pat nėra numatyta apmokėjimo balsavimo
komisijoms už darbą).

Visų rinkimų bei referendumo įstatymuose šie straipsniai
nustato Rinkimų ar Referendumo rengimo ir vykdymo
išlaidas. Visuose įstatymuose siūloma suvienodinti šių
straipsnių tekstą ir išdėstyti taip:
„............... rinkimų (ar referendumo) rengimo ir vykdymo
išlaidos apmokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.
Iš valstybės biudžeto apmokamos rinkimų komisijų
išlaidos rinkimams organizuoti ir vykdyti bei už rinkimų
komisijų narių ir jas aptarnaujančio personalo bei
balsavimo komisijų darbą. Iš savivaldybių biudžetų
apmokama už balsavimo bei apygardų (ar savivaldybių) ir
apylinkių rinkimų komisijų būstinių patalpų išlaikymą,
balsavimo patalpų įrengimo inventoriaus įsigijimą ir
išsaugojimą. Už rinkėjų pavėžėjimą į rinkimų apylinkes
balsuoti, kai pavėžėjimas organizuojamas Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka, apmokama iš valstybės
ir savivaldybių biudžetų. Jeigu savivaldybė nesuteikia
tinkamų patalpų ar inventoriaus rinkimų apylinkės būstinei
ir balsavimo patalpoms, tam Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimu panaudojamos valstybės biudžeto
lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas balsavimo patalpoms ir
inventoriui per 2 mėnesius po rinkimų Vyriausioji rinkimų
komisija ne ginčo tvarka išieško iš savivaldybės.“
,,2. Į rinkimų komisijos narius gali būti siūlomas Būtina suvienodinti rinkimų įstatymus.
nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, Vienuose rinkimų įstatymuose yra nuostata
kuris gali būti renkamas Seimo nariu (netaikant kandidatui apie tai, kad į rinkimų komisijų narius negali
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į Seimo narius nustatyto reikalavimo dėl amžiaus, bet
rinkimų dieną ne jaunesnis kaip 18 metų) ir nebuvo per
paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento,
savivaldybių tarybų rinkimus, rinkimus į Europos
Parlamentą arba referendumą atleistas iš rinkimų arba
referendumo komisijos už rinkimų įstatymų ar
Referendumo įstatymo pažeidimą ar dėl jo netinkamo
pareigų atlikimo nebuvo atestuotas apygardos rinkimų
komisijos arba Vyriausiosios rinkimų komisijos.“
1. Savivaldybių rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui
sudaro Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip likus
74 95 dienoms iki rinkimų.

būti siūlomi tokie asmenys, kurie nebuvo
atestuoti apygardos rinkimų komisijos arba
Vyriausiosios rinkimų komisijos, o kituose
įstatymuose (STR, PR ir EPR) nėra.

Pagal galiojantį įstatymą, likus 85 d. iki
rinkimų jau prasideda pareiškinių dokumentų
pateikimas, todėl 85 dieną jau turi būti
sudarytos rinkimų komisijos.
Būtina suvienodinti rinkimų įstatymus. Visur,
išskyrus STR, yra nuostata apie VRK
organizuojamus rinkimų komisijų narių
mokymus.
Suvienodinama su Seimo rinkimų įstatymu.
Pritariame, kad turi būti nurodyta, kiek
mažiausiai narių turi būti apylinkės rinkimų
komisijoje. Priešingu atveju, kad apylinkės
rinkimų komisija nebūtų iš 2 ar 3 narių.
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,,5. Rinkimų komisijų nariams ir pirmininkams
Vyriausioji rinkimų komisija jos nustatyta tvarka
organizuoja mokymus.“
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6. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta arba pasiūlytosios
neatitinka šio įstatymo reikalavimų, arba kandidatūros
buvo pasiūlytos po nustatyto termino, savivaldybės
rinkimų komisija gali sumažinti anksčiau nustatytą
rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių arba kreiptis į
savivaldybės administracijos direktorių, kad šis pasiūlytų į
apylinkės rinkimų komisiją trūkstamas kandidatūras.
Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlomi
asmenys negali būti partijų nariai ar jais tapti iki rinkimų
komisijos nario įgaliojimų pabaigos. Jeigu ne mažiau kaip
3 savivaldybės rinkimų komisijos nariai posėdyje skiriant
apylinkės rinkimų komisijos narį prieštarauja savivaldybės
administracijos direktoriaus siūlomo asmens paskyrimui
apylinkės rinkimų komisijos nariu, šis asmuo negali būti
skiriamas komisijos nariu. Apylinkės rinkimų komisijoje
turi būti mažiausiai 5 nariai.
Visų rinkimų bei referendumo įstatymuose šie straipsniai Siūloma suvienodinti tekstą visų rinkimų bei
nustato Paramą rinkimų komisijoms ir valstybės biudžeto referendumo įstatymuose pagal paskutinę
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lėšų rinkimams organizuoti skyrimą apygardų (ar galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
savivaldybių) rinkimų komisijoms.
formuluotę (SR 22 straipsnis, 1,2,3,4 dalys).
Visuose įstatymuose siūloma suvienodinti šių straipsnių
tekstą ir išdėstyti taip:
„1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
padėti rinkimų komisijoms vykdyti įgaliojimus ir teikti
komisijų funkcijoms atlikti reikalingus duomenis.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai ne vėliau
kaip per 3 dienas privalo apsvarstyti rinkimų komisijų
pateiktus prašymus ir duoti rinkimų komisijoms
motyvuotus atsakymus.
3. Apygardos (ar savivaldybės) rinkimų komisijos
pirmininkas turi teisę sudaryti darbo sutartis su
darbuotojais,
reikalingais
pagalbiniams
rinkimų
organizavimo darbams atlikti. Šias darbo sutartis
apygardos (ar savivaldybės) rinkimų komisijos
pirmininkas sudaro Vyriausiosios rinkimų komisijos vardu
pagal įgaliojimą. Atlyginimo už darbą rinkimų komisijose
tvarką ir atlyginimo dydžius Vyriausiosios rinkimų
komisijos teikimu nustato Vyriausybė.
4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
suteikti rinkimų komisijoms tinkamas patalpas, įrangą,
kompiuterinę techniką ir interneto ryšį rinkimams rengti ir
vykdyti. Rinkimams suteikiamų balsavimo patalpų
tinkamumą ir jų įrengimą judėjimo ir (ar) regėjimo negalią
turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams privalo
įvertinti savivaldybių institucijos, atsakingos už viešosios
paskirties pastatų pritaikymą specialiesiems poreikiams.“
„8. Apygardos (ar savivaldybės) rinkimų
komisijos pirmininkas kontroliuoja, kaip naudojamos
rinkimams organizuoti apygardos (ar savivaldybės)
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rinkimų komisijai skirtos valstybės biudžeto lėšos, ir už jų
panaudojimą atsiskaito Vyriausiajai rinkimų komisijai.“
1,
4. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą ir
3 savivaldybių rinkėjų sąrašus elektroninių ryšių
priemonėmis sudaro ir tvarko Vyriausioji rinkimų komisija
kartu su Lietuvos Respublikos gyventojų registro
tvarkytoju. Rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai yra saugomi
elektroninėje informacijos laikmenoje ir spausdinami kaip
išankstinis rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašas, kuris
naudojamas rinkėjo kortelėms įteikti ir rinkėjams
susipažinti. Rinkėjų sąrašų sudarymo tvarką, formą,
sudarymo būdą ir jų naudojimo tvarką nustato Vyriausioji
rinkimų komisija. Atspausdintas rinkimų apylinkės
galutinis rinkėjų sąrašas naudojamas balsuoti rinkimų
dieną. Kartu su rinkimų apylinkės galutiniu rinkėjų sąrašu
spausdinami jo priedai, kuriuose nurodomi šiame rinkėjų
sąraše padaryti pakeitimai. Sudarant rinkėjų sąrašus,
naudojami šie asmens duomenys:
1) Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše: vardas,
pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybę
patvirtinančio asmens dokumento numeris, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas ir adreso įrašymo į Lietuvos
Respublikos gyventojų registrą pagrindas;
3) rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše: vardas,
pavardė ir gyvenamosios vietos adresas. Rinkėjo, kuris yra
pareiškęs nesutikimą, kad jo deklaruotos gyvenamosios
vietos adresas būtų skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų
sąraše, gyvenamosios vietos adresas nurodomas tik
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priede ir rinkėjo kortelėje.

Siūloma suvienodinti visus rinkimų įstatymus.
Šiuo
metu
terminas
„deklaruotos
gyvenamosios vietos“ naudojamas rinkimų į
Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymuose. Be to, visuose rinkimų
įstatymuose kalbama apie rinkėjų sąrašų
tikslinimą
ir
naudojamas
terminas
„deklaruotos gyvenamosios vietos adresas“.

4. Likus iki rinkimų ne daugiau kaip 7 6 dienoms, Tai yra sekmadienis. VRK dėl vieno šio
išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir klausimo sekmadienį turi rinktis į posėdį.
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
pripažintais pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai
rinkėjų sąrašai. Pakeitimai galutiniuose rinkėjų sąrašuose
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gali būti padaryti tik su Vyriausiosios rinkimų komisijos
sutikimu. Elektroninis Lietuvos Respublikos rinkėjų
sąrašas, pasibaigus rinkimams, yra saugomas ir
naudojamas Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka.
3. Rinkėjo perkėlimą iš vienos rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašo į kitos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą toje pačioje
savivaldybėje tvarko savivaldybės rinkimų komisija
apylinkės rinkimų komisijos teikimu ir apie rinkimų
apylinkių rinkėjų sąrašuose padarytus pakeitimus praneša
Vyriausiajai rinkimų komisijai. Rinkėjo perkėlimą iš
vienos savivaldybės rinkėjų sąrašo į kitos savivaldybės
rinkėjų sąrašą tvarko Vyriausioji rinkimų komisija
savivaldybės rinkimų komisijos teikimu ir apie padarytus
pakeitimus praneša savivaldybių rinkimų komisijoms.
Rinkėją įrašyti į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą arba
išbraukti iš Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo gali tik
Vyriausioji rinkimų komisija šio įstatymo 24 straipsnyje
nustatytais atvejais.
,,1. Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją po galutinių rinkėjų
sąrašų patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos
18 valandos kreipiasi į šios rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašą neįrašytas, tačiau nuolat gyvenantis šios
savivaldybės teritorijoje, rinkėjas ir pateikia pasą, asmens
tapatybės kortelę ar teisę nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje patvirtinantį dokumentą ir dokumentą,
liudijantį jo deklaruotą gyvenamąją vietą šios rinkimų
apylinkės teritorijoje, apylinkės rinkimų komisija įrašo šį
rinkėją į papildomą rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir
leidžia jam balsuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka, o šio rinkėjo vardą, pavardę, asmens
kodą, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento numerį ir adresą nedelsiant praneša
savivaldybės rinkimų komisijai. Apylinkės rinkimų
komisija informacinių ir ryšių technologijų pagalba

Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
informacinėje sistemoje yra sudaryta galimybė
apylinkės rinkimų komisijai tvarkyti savo
apylinkės rinkėjų sąrašą. Apylinkės rinkimų
komisija suveda rinkėjo pateiktą prašymą, kurį
turi patvirtinti arba atmesti savivaldybės
rinkimų komisija.

Leidimas tikslinti rinkėjų sąrašus išimtinai tik
iki rinkimų dienos 18 valandos, jeigu į
apylinkės rinkimų komisiją po galutinių
rinkėjų sąrašų patvirtinimo, kreipiasi į šios
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašytas
rinkėjas buvo aktualus, kai Lietuvos
Respublikoje dar tik buvo kuriama elektroninė
gyventojų registro duomenų bazė ir vystoma
rinkimų informacinė sistema. Šiuo metu
informacinių technologijų pagalba galima
užtikrinti dvigubo balsavimo negalimumo
principą net ir netaikant 18 valandos taisyklės.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina šį apribojimą
panaikinti.
Šis pakeitimas turėtų būti priimamas kartu su
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų
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patikrina Savivaldybės rinkimų komisija patikrina, ar šis
rinkėjas įrašytas į savivaldybės rinkėjų sąrašą, ir imasi
priemonių užtikrinti, kad šis rinkėjas negalėtų du kartus
balsuoti arba kad jo užpildyti rinkimų biuleteniai būtų
skaičiuojami tik vieną kartą. Jeigu šis rinkėjas yra balsavęs
du kartus, skaičiuojamas tik tas balsas, kuris pateko į
rinkimų apylinkės balsadėžę. Kitas šio rinkėjo balsas,
gautas paštu arba balsavus pagal papildomą rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašą, neskaičiuojamas.“

rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies
pakeitimu, panaikinančiu reikalavimą ne
mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo
gyvenamąją vietą būti deklaravusiam
atitinkamoje savivaldybėje1.

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis apibrėžia nuolatinio savivaldybės gyventojo sąvoką: ,,Nuolatiniu savivaldybės gyventoju
laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravęs
(buvo deklaravęs, bet deklaravimas buvo panaikintas pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį) šios savivaldybės teritorijoje arba kuris likus
ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba teisę gyventi Lietuvos Respublikoje
turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus yra deklaravęs (buvo deklaravęs, bet deklaravimas buvo panaikintas pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį) šios savivaldybės
teritorijoje arba kuris likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas
asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją
vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravęs (buvo deklaravęs, bet deklaravimas buvo panaikintas pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8
straipsnio 1 dalį) šios savivaldybės teritorijoje arba kuris likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
šioje savivaldybėje. Jeigu šioje dalyje nurodytas asmuo atitinkamos savivaldybės teritorijoje savo gyvenamąją vietą deklaravo arba buvo deklaravęs, bet deklaravimas
buvo panaikintas pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, arba buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą likus mažiau
kaip 90 dienų iki rinkimų, jis teisę rinkti savivaldybės tarybos narius įgyvendina toje savivaldybėje, kurios teritorijoje jis buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą arba buvo
įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų.“
Įstatymas numato, kad nuolatiniu savivaldybės gyventoju yra laikomas asmuo, kuris ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus yra deklaravęs toje savivaldybės teritorijoje. 2015 m., priėmus šį įstatymo pakeitimą, daliai asmenų buvo apribota rinkimų teisė: kadangi asmuo,
pakeitęs gyvenamąją vietą minėtu laikotarpiu, de jure praranda teisę rinkti savivaldybėje pagal ankstesniąją deklaruotą gyvenamąją vietą ir neįgyja rinkimų teisės
savivaldybėje pagal naujesniąją deklaruotą gyvenamąją vietą.
Manytina, kad ši teisės akto nuostata galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalį, numatančią, kad ,,savivaldybių tarybų nariais Lietuvos
Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai
administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu“ bei 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 94/80/EB,
nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos
savivaldos rinkimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 20 skyrius, 1 tomas, p. 12), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva
2006/106/EB (OL 2006 L 363, p. 409) 2 straipsnį, įtvirtinantį visuotinio balsavimo principą.
Atsižvelgiant į išdėstytą Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu būtina nustatyti tokį sąvokos ,,nuolatinis gyventojas“ apibrėžimą, kuris iš sąžiningų
asmenų neatimtų rinkimų teisės.
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1. Iki rinkimų likus 85 83 dienoms, prasideda kandidatų
pareiškinių dokumentų įteikimo laikas. Šis laikas baigiasi
17 valandą iki rinkimų likus 45 dienoms. Dokumentai,
įteikti pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo
terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais
dokumentais.
2. Partija, prasidėjus kandidatų pareiškinių dokumentų
įteikimo laikui, bet ne vėliau kaip iki rinkimų likus 65
dienoms, turi įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai šiuos
pareiškinius dokumentus:
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Tai (dėl siūlomų 83 d.) visada būna savaitgalis
ir tai sukelia nepatogumų tiek kandidatams,
tiek rinkimų komisijoms.
Užtenka 65 d. termino dažniausiai, dokumentai
pateikiami paskutinėmis dienomis, todėl
nepasiteisina ištęstas dviejų etapų terminas.
Palikti vieną terminą – tiek į VRK, tiek į
savivaldybės rinkimų komisiją. Dažniausiai
teikia vos ne tą pačią dieną, t.y. kandidatas
savivaldybėje laukia kol partija pateiks
dokumentus į VRK ir tik jai pateikus, iškart
teikia savo dokumentus savivaldybės rinkimų
komisijai.
2) savo registracijos dokumento nuorašą; taip pat gali VRK nėra reikalinga visa partijos programa.
pateikti partijos programą;
4) dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų Trumpą rinkimų programą partija privalo
užstatas, arba Vyriausiosios rinkimų komisijos pažymą, pateikti VRK, nes yra leidžiamas rinkimų
kad šis užstatas yra sumokėtas.; Taip pat partija, rinkimų programų leidinys. VRK, prieš kiekvienus
komitetas gali pateikti rinkimų programą VRK nustatyta rinkimus tvirtina partijų rinkimų programų
tvarka.
spausdinimo tvarką.
kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus Per kiekvienus rinkimus dėl biografijų kyla
Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos nemažai neaiškumų tiek kandidatams, tiek
biografiją, rinkimų programą VRK nustatyta tvarka. VRK. Visi biografiją supranta skirtingai.
Neretai kandidatai VRK pateikia rašinius, o ne
biografijas, VRK prašo išbraukti informaciją,
netinkančią biografijai, propagandines mintis
ir pan.
Trumpą rinkimų programą kandidatas į
savivaldybės tarybos narius – merus privalo
pateikti VRK, nes yra leidžiamas rinkimų
programų leidinys.
Papildyti šio straipsnio 4 dalies 4 punkto tekstą žodžiais „jo Patikslinti tekstą tam, kad asmuo, kuris
paties“ ir tekstą išdėstyti taip:
išsikelia kandidatu, pats susimoka rinkimų
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„4) dokumentą, patvirtinantį, kad yra jo paties sumokėtas užstatą ir užstatas grąžinamas jį sumokėjusiam
rinkimų užstatas, taip pat gali pateikti rinkimų programą.“ asmeniui, t. y. kandidatui.
Parašų lape nurodomi atitinkami duomenys
Suvienodinti pagal Seimo rinkimų įstatymą
rinkėjų parašų lapo duomenis:
1) Eil. Nr.
2) Rinkėjo pavardė, vardas
3) Rinkėjo asmens tapatybės kortelės, paso
arba
teisę
nuolat
gyventi
Lietuvos
Respublikoje
patvirtinančio
dokumento
numeris
4) Gimimo data
5) Gyvenamosios vietos adresas
6) Parašas ir data
8. Partija, rinkimų komitetas, išsikėlęs kandidatas į Visuose rinkimų įstatymuose pateikiami
savivaldybės tarybos narius – merus, gavę rinkėjų parašų skirtingi terminai: Prezidento ir Europos
rinkimo lapus, turi teisę per visuomenės informavimo Parlamento – 45 d., Seimo – 40, Savivaldybių
priemones daryti atitinkamus pranešimus ir organizuoti tarybų – 41 d.
rinkėjų parašų rinkimą. Rinkėjas visus savo duomenis ir Parašų lapuose esančius įrašus rinkimų
parašo datą rinkėjų parašų rinkimo lape įrašo pats ir komisija turi patikrinti, priimti sprendimą
pasirašo. Jeigu rinkėjas dėl fizinio trūkumo negali savo registruoti ar neregistruoti kandidatus,
duomenų pats įrašyti ir pasirašyti, jo prašymu tai padaro kandidatų sąrašus, todėl, kaip rodo praktika,
kitas rinkėjas (išskyrus asmenį, renkantį parašus). Šis idealiausias terminas – 45 dienos iki rinkimų
faktas turi būti pažymėtas atitinkamu įrašu rinkėjų parašų dienos.
rinkimo lape ir patvirtintas rinkėjų parašus rinkusio rinkėjo
parašu. Renkant rinkėjų parašus, draudžiama papirkti
rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už rinkėjo parašą,
naudoti psichologinį ar kitokį smurtą ar kitaip paveikti
rinkėjo valią pasirašyti ar nepasirašyti parašų rinkimo lape.
Jeigu iki rinkimų likus ne daugiau kaip 41 dienai nėra
surinktas šio įstatymo nustatytas rinkėjų parašų skaičius,
parašų rinkimas nutraukiamas ir pPartija, rinkimų
komitetas, išsikėlęs kandidatas į savivaldybės tarybos
narius – merus rinkėjų parašų rinkimo lapus (taip pat ir
nepanaudotus) ne vėliau kaip iki rinkimų likus 40 45
dienųoms privalo grąžinti savivaldybės rinkimų komisijai.
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Savivaldybės rinkimų komisija surašo rinkėjų parašų
rinkimo lapų grąžinimo aktą.
10. Jeigu rinkėjų parašų rinkimo lapuose yra surinktas šio
įstatymo nustatytas šios savivaldybės rinkėjų parašų
skaičius, savivaldybės rinkimų komisija teikia Vyriausiajai
rinkimų komisijai registruoti kandidatus į savivaldybės
tarybos narius. Jeigu yra nustatoma, kad rinkėjų parašai
suklastoti arba kad renkant parašus buvo paveikta rinkėjo
valia ar kitaip pažeista parašų rinkimo tvarka, savivaldybės
rinkimų komisija Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlo
neregistruoti kandidatų.
13. Pareiškiniai dokumentai gali būti teikiami elektroniniu
būdu., taip pat atspausdinti ir pasirašyti. Rinkėjai taip
pat gali Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
elektroniniu būdu savo parašu paremti kandidatų sąrašo
iškėlimą arba asmens iškėlimą ar išsikėlimą kandidatu į
savivaldybės tarybos narius – merus.
2. Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi partijos
pareiškinius dokumentus, turi ne vėliau kaip kitą darbo
dieną kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl partijos
registracijos fakto patvirtinimo. Teisingumo ministerija
per 2 dienas turi raštu atsakyti Vyriausiajai rinkimų
komisijai. Patikrinusi partijos pateiktus pareiškinius
dokumentus ir nustačiusi, kad jie atitinka šio įstatymo
reikalavimus, Vyriausioji rinkimų komisija per 7 3 dienas
po pareiškinių dokumentų gavimo kandidatų sąrašus
keliančios partijos atstovui rinkimams išduoda pažymą
apie kandidatų sąrašus keliančios partijos įregistravimą
dalyvauti rinkimuose.
4. Savivaldybės rinkimų komisija, patikrinusi pateiktus
pareiškinius dokumentus, rinkėjų parašų rinkimo lapus ir
nustačiusi, kad jie atitinka šio įstatymo reikalavimus, o
kandidatų sąrašas ir (ar) kandidatas turi šio įstatymo 34
straipsnio 5 dalyje nustatyto skaičiaus rinkėjų palaikymą,

Apie tą patį tik kitais žodžiais kalbama 37 str.
4 d.

Pareiškinių dokumentų pateikimas yra
pasikeitęs ir jau ne vieneri rinkimai kaip
dokumentai yra pateikiami elektroniniu būdu
(portale Rinkėjo puslapis), atspausdinti ir
pasirašyti kandidato. Atspausdinti ir pasirašyti
VRK prašo todėl, kad dažnai sistemoje
dokumentus pildo partijų atstovai.
Tai yra jau labai sena įstatymo nuostata, kuri
šiuo metu yra neaktuali. Pasikeitus Politinių
partijų įstatymui, Teisingumo ministerija ne
vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir
iki lapkričio 1 d. praneša VRK, kurios partijos
atitinka šio įstatymo reikalavimus. To VRK
užtenka.
7 dienos yra per ilgas terminas. VRK gali
greičiau išduoti pažymą.

Kandidatus
registruoja VRK,
o ne
savivaldybių rinkimų komisijos. Jos teikia
teikimus registruoti ar neregistruoti kandidato
ar kandidatų sąrašo.
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sprendimą įregistruoti kandidatą turi priimti per 10 dienų
po šių dokumentų pateikimo teikia Vyriausiajai rinkimų
komisijai registruoti kandidatus, bet ne vėliau kaip iki
rinkimų likus 31 dienai.
1. Partija, partijų koalicija, rinkimų komitetas, kandidatas
ne vėliau kaip iki rinkimų likus 25 35 dienoms turi teisę
atšaukti visus savo pareiškinius dokumentus ar jų dalį.
Apie tai partija, partijų koalicija, rinkimų komitetas
Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pranešti pareiškimu, o
kandidatas – notarine tvarka patvirtintu pareiškimu ir
informuoti atitinkamus atstovus rinkimams Vyriausiojoje
rinkimų komisijoje. Naujus pareiškinius dokumentus, kai
keičiama kandidatų eilė kandidatų sąraše, galima teikti iki
šiame įstatyme nustatyto pareiškinių dokumentų įteikimo
termino pabaigos.
1. Iki rinkimų likus ne mažiau kaip 30 dienų, Vyriausioji
rinkimų komisija Teisės aktų registre savo interneto
svetainėje
paskelbia
kiekvienoje
savivaldybėje
rinkimuose
dalyvaujančioms
partijoms,
partijų
koalicijoms, rinkimų komitetams burtais nustatytus
rinkimų numerius, kandidatų sąrašus, kandidatus, įrašytus
į kandidatų sąrašus, ir kandidatus į savivaldybės tarybos
narius – merus.
4. Iki rinkimų likus ne mažiau kaip 18 dienų, savivaldybės
rinkimų komisija savivaldybės pastato, kuriame yra
administracijos darbo vieta, skelbimų lentoje paskelbia
rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašus (jungtinius
sąrašus), kandidatų rinkimų numerius ir kandidatus į
savivaldybės tarybos narius – merus.
7. Kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus
programą, kandidatų sąrašo rinkimų programą
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
paskelbia savivaldybės rinkimų komisija per 20 dienų nuo
šių programų pateikimo. Rinkimų programa, kuri
savivaldybės rinkimų komisijai pateikta pavėluotai ir dėl

Pagal galiojantį įstatymą, VRK likus ne
mažiau kaip 30 dienų iki rinkimų privalo
paskelbti kandidatus, bet dar negalima
spausdinti leidinių, plakatų, biuletenių, nes gal
kuris kandidatas dar atšauks pareiškinius
dokumentus. Todėl siūlytina numatyti, jog
VRK 30 dienų iki rinkimų paskelbtų kiek
įmanoma galutinius kandidatų sąrašus.

Suvienodinama pagal visus kitus rinkimų
įstatymus, kuriuose numatyta, kad VRK
kandidatus skelbia savo interneto svetainėje.

Visada savivaldybių rinkimų komisijoms kyla
klausimas, kur turi būti paskelbti kandidatai.

Praktikoje yra taip: VRK prašo kandidatų ir
partijų trumpų rinkimų programų kartu su
pareiškiniais dokumentais. Ir pasibaigus
pareiškinių dokumentų pateikimo laikui,
programos pradedamos taisyti, maketuoti ir
pan. Jos atspausdinamos ir pristatomos
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to nebuvo paskelbta, negali būti skelbiama rinkimų rinkimų komisijoms platinti rinkėjams likus
agitacijos draudimo laikotarpiu ir po rinkimų.
apie 3 savaites iki rinkimų dienos.
8. Rinkimų programų spausdinimo tvarką nustato
Vyriausioji rinkimų komisija. Kandidatų į savivaldybės
tarybos narius – merus, kandidatų sąrašo rinkimų
programos rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu ir po
rinkimų dienos neskelbiamos.
Kandidatų į savivaldybės tarybos narius – merus ir
kandidatų sąrašų rinkimų programas išspausdina
Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 20
dienų iki rinkimų. Rinkimų spausdinimo tvarką
nustato Vyriausioji rinkimų komisija.
1. Jeigu, Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus
kandidatų sąrašus ir kandidatus, visuomenės informavimo
priemonė paskelbia kandidatą kompromituojančią
medžiagą (vėliausiai tokius duomenis galima skelbti:
visuomenės informavimo priemonėje, kuri leidžiama
daugiau kaip tris kartus per savaitę, – likus iki rinkimų 5
dienoms, kitose visuomenės informavimo priemonėse –
likus iki rinkimų 10 dienų, bet visais atvejais
kompromituojanti medžiaga apie kandidatą gali būti
paskelbta ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų
visuomenės informavimo priemonės leidinyje), ji privalo
suteikti galimybę tam kandidatui pareikšti atsakomąją
nuomonę. Kandidato atsakomąją nuomonę sudaro
paskelbtos kompromituojančios medžiagos trumpas
išdėstymas ir kandidato atsakymas. Kandidato atsakomoji
nuomonė paprastai negali būti daugiau kaip tris kartus
ilgesnė už kompromituojančią medžiagą. Visuomenės
informavimo priemonė kandidato atsakomąją nuomonę
turi paskelbti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai ji buvo
pareikšta, ir ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki draudimo
vykdyti rinkimų agitaciją pradžios. Jeigu visuomenės
informavimo priemonė negali per šio įstatymo nustatytą
laikotarpį pati paskelbti atsakomąją nuomonę, ji turi
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pasirūpinti savo lėšomis paskelbti kandidato atsakomąją
nuomonę kitoje visuomenės informavimo priemonėje.
1. Jeigu, Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus
kandidatų sąrašus ir kandidatus, visuomenės informavimo
priemonė paskelbia partiją, rinkimų komitetą, iškėlusius
kandidatų sąrašą ar kandidatą į savivaldybės tarybos narius
– merus, kompromituojančią medžiagą (vėliausiai tokius
duomenis galima skelbti: visuomenės informavimo
priemonėje, kuri leidžiama daugiau kaip tris kartus per
savaitę, – likus iki rinkimų 5 dienoms, kitose visuomenės
informavimo priemonėse – likus iki rinkimų 10 dienų, bet
visais atvejais kompromituojanti medžiaga apie partiją,
rinkimų komitetą, iškėlusius kandidatą į savivaldybės
tarybos narius – merus, kandidatų sąrašą, gali būti
paskelbta ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų
visuomenės informavimo priemonės leidinyje), ji privalo
suteikti galimybę partijai (vienam iš jos skyrių), rinkimų
komitetui pareikšti atsakomąją nuomonę. Atsakomąją
nuomonę sudaro paskelbtos kompromituojančios
medžiagos trumpas išdėstymas ir atsakymas. Atsakomoji
nuomonė paprastai negali būti daugiau kaip tris kartus
ilgesnė už kompromituojančią medžiagą. Visuomenės
informavimo priemonė atsakomąją nuomonę turi paskelbti
ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai ji buvo pareikšta, ir
ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki draudimo vykdyti
rinkimų agitaciją pradžios. Jeigu visuomenės informavimo
priemonė negali per šio įstatymo nustatytą laikotarpį pati
paskelbti atsakomąją nuomonę, ji turi pasirūpinti savo
lėšomis paskelbti atsakomąją nuomonę kitoje visuomenės
informavimo priemonėje.
,,1. Bet kam draudžiama naudotis tarnybine padėtimi
valstybės, ar savivaldybių ar Europos Sąjungos
institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip pat Lietuvos
nacionaliniame radijuje ir televizijoje, regioniniuose
transliuotojuose ar savivaldybių visuomenės informavimo

Siekiant užtikrinti politinės kampanijos ir
rinkimų skaidrumą, bei užkirsti kelią
bandymams sustiprinti savo asmeninę ar
politinės partijos pozicijas rinkimuose,
pasinaudojant Europos Sąjungos institucijų
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priemonėse vykdant rinkimų agitaciją, pavesti tai daryti
kitiems asmenims ar kaip nors kitaip naudojantis tarnybine
padėtimi bandyti paveikti rinkėjų valią. Valstybės,
savivaldybių ar Europos Sąjungos pareigūnams ir
valstybės tarnautojams draudžiama naudotis tarnybine
padėtimi – sudaryti sau, partijai ar rinkimų komitetui,
iškeltam ar išsikėlusiam į savivaldybės tarybos narius –
merus kandidatui išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas. Šį
straipsnį pažeidę asmenys atsako įstatymų nustatyta
tvarka.“
1. Rinkimų agitacija, nepaisant jos būdų, formų ir
priemonių, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų
pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus
nuolatinę vaizdinę agitaciją, iškabintą iki prasidedant
šiam rinkimų agitacijos draudimui. tam skirtose vietose,
jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki
rinkimų pradžios. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu
ir balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių rinkimų
agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido
Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti balsavimo
patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra
balsavimo patalpa.

teikiamu finansavimu (pavyzdžiui, kaip
Europos Parlamento nariui), būtina išplėsti
naudojimosi tarnybine padėtimi sąvoką ir
reglamentuoti šiuos atvejus, taip užtikrinant
kandidatų ir politinių partijų lygiateisiškumą.

Skirtingi
rinkimų įstatymai skirtingai
reglamentuoja rinkimų agitacijos draudimo
išimtis. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad
daugumos
įstatymų
reglamentuojančių
rinkimus išimtinės nuostatos suformuluotos
taip, kad išskiriant išorinę politinę reklamą ar
nuolatinę vaizdinę agitaciją, ji leidžiama
iškabinta iki prasidedant šiam rinkimų
agitacijos draudimui. Išskirtinai Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir
Lietuvos
Respublikos
referendumo
įstatymuose yra numatyta, kad nuolatinė
vaizdinė agitacija leidžiama tik jeigu ji (tam
skirtose vietose) iškabinta likus ne mažiau kaip
48 valandoms iki balsavimo pradžios yra
leidžiama. Kitas išskirtinumas pastebėtinas
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų
rinkimų ir Lietuvos Respublikos Prezidento
rinkimų įstatymuose, kuriuose priešingai nuo
kitų rinkimų įstatymų, nėra numatyta, kad tam
tikri ribojimai turi būti taikomi ne tik rinkimų
dieną, bet ir balsavimo iš anksto metu.
1. Partijos, rinkimų komitetai, iškelti ar išsikėlę kandidatai Nėra aiškaus reglamentavimo, iki kada partija,
į savivaldybės tarybos narius – merus, taip pat atstovai kandidatas ar organizacija turi teikti stebėtojus.
rinkimams turi teisę skirti ne daugiau kaip po du rinkimų Kyla nesusipratimų, kai rinkimų komisija,
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stebėtojus kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Prašymai
išduoti stebėtojo pažymėjimą turi būti pateikti rinkimų
komisijai ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki rinkimų.
Stebėtojais draudžiama skirti savivaldybių seniūnus ir
seniūnų pavaduotojus. Rinkimų stebėtojo statusą patvirtina
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos
pažymėjimas. Rinkimų stebėtojo pažymėjimą išduoda:
Rinkimų dieną rinkėjams balsavimo patalpa atidaroma tik
susirinkus ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos
narių. Iki balsavimo patalpos atidarymo rinkėjams joje gali
būti tik rinkimų komisijos nariai, rinkimų stebėtojai ir
budintis policijos pareigūnas. Rinkimų dieną iki balsavimo
pradžios apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas su
komisijos nariais patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ir ją
antspauduoja. arba plombuoja. Po to, kai apylinkės
rinkimų komisija nustato, kad balsavimo patalpa įrengta
pagal nustatytus reikalavimus, apylinkės rinkimų
komisijos pirmininkas į balsų skaičiavimo protokolą įrašo
visą šios apylinkės rinkimų komisijos iš savivaldybės
rinkimų komisijos gautų biuletenių skaičių, antspauduoja
rinkimų biuletenius, išdalija rinkėjų sąrašą, išduoda
rinkimų biuletenius komisijos nariams, įrašo į rinkimų
apylinkės balsų skaičiavimo protokolą kiekvienam
komisijos nariui išduotų rinkimų biuletenių skaičių ir
atidaro rinkėjams balsavimo patalpą. Balsavimo patalpos

61

gavusi prašymą iki rinkimų likus 1 ar 2
dienoms,
nespėja
išduoti
stebėtojo
pažymėjimo, todėl prašome įvesti terminą iki
išankstinio balsavimo pradžios.

Kadangi nemažai balsadėžių yra skaidrių, su
dangčiu,
tai
tokios
balsadėžės
yra
plombuojamos.

atidarymas rinkėjams reiškia balsavimo pradžią.
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85
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3. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 3
mėnesius po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo
išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus ir per 4 mėnesius
perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui nuolat
saugoti rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardų balsų
skaičiavimo protokolus, pareiškinius dokumentus,
Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių protokolus ir
sprendimus, rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą. Po

pasikeitė rinkimų rezultatų ir duomenų
pateikimo galimybės – visa informacija apie
rinkimus, tame tarpe ir rezultatai, yra
pateikiama VRK interneto svetainėje.
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to Vyriausioji rinkimų komisija gali priimti sprendimą
sunaikinti nesaugotinus rinkimų dokumentus.
13) jei neprisiekia per 3 mėnesius nuo savivaldybės
tarybos nario mandato pripažinimo, – pagal
savivaldybės mero teikimą ir Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimą

Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 3
dalies 6 punkte yra nustatyta, kad „tarybos
narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis
dalyvauja pirmą kartą po savivaldybės tarybos
rinkimų. Tuo atveju, jeigu tarybos narys
prisiekia ne pirmajame savivaldybės tarybos
posėdyje, priesaiką priima VRK narys pagal
VRK pirmininko pavedimą“. Tačiau tarybos
narys nėra įpareigotas prisiekti ar dalyvauti
pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje po
VRK sprendimo. Vietos savivaldos įstatymo
22 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, jog
„tarybos narys, šio įstatymo nustatyta tvarka
neprisiekęs, netenka savivaldybės tarybos
nario mandato“. Nurodytu atveju tarybos nario
mandato netenkama, jeigu tarybos narys
prisiekia nesilaikydamas įstatyme numatytos
tvarkos, pavyzdžiui, nepasirašo priesaikos
lapo, iškreipia priesaikos tekstą, nepadeda
rankos ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos
ir pan.
Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu nėra
specialaus reguliavimo dėl savivaldybės
tarybos nario mandato netekimo, jeigu
savivaldybės tarybos narys per tam tikrą
laikotarpį neprisiekia, siūlytina Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnį papildyti
13 punktu, kuriame būtų numatyta, jog
savivaldybės tarybos nario įgaliojimai
nutrūksta prieš terminą, jeigu tarybos narys per
3 mėnesius neprisiekia. Vietos savivaldos
įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 6 punkte yra
nustatyta, kad „tarybos narys turi prisiekti tame
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posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po
savivaldybės tarybos rinkimų. Tuo atveju,
jeigu tarybos narys prisiekia ne pirmajame
savivaldybės tarybos posėdyje, priesaiką
priima VRK narys pagal VRK pirmininko
pavedimą“. Tačiau tarybos narys nėra
įpareigotas prisiekti ar dalyvauti pirmajame
savivaldybės tarybos posėdyje po VRK
sprendimo. Vietos savivaldos įstatymo 22
straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, jog
„tarybos narys, šio įstatymo nustatyta tvarka
neprisiekęs, netenka savivaldybės tarybos
nario mandato“. Nurodytu atveju tarybos nario
mandato netenkama, jeigu tarybos narys
prisiekia nesilaikydamas įstatyme numatytos
tvarkos, pavyzdžiui, nepasirašo priesaikos
lapo, iškreipia priesaikos tekstą, nepadeda
rankos ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos
ir pan.
Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu nėra
specialaus reguliavimo dėl savivaldybės
tarybos nario mandato netekimo, jeigu
savivaldybės tarybos narys per tam tikrą
laikotarpį neprisiekia, siūlytina Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnį papildyti
13 punktu, kuriame būtų numatyta, jog
savivaldybės tarybos nario įgaliojimai
nutrūksta prieš terminą, jeigu tarybos narys per
3 mėnesius neprisiekia.
1. Jeigu savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta Dabar nėra aišku, kaip ir kokį prašymą turi
prieš terminą šio įstatymo 88 straipsnio 1 dalyje nustatytais pateikti tie, kurie nori būti praleisti eilėje.
pagrindais arba savivaldybės tarybos narys netenka
mandato, savivaldybės taryboje atsiranda laisva
savivaldybės tarybos nario vieta. Daugiamandatėje
rinkimų apygardoje atsiradusi laisva savivaldybės tarybos

18
nario vieta užimama taip: savivaldybės tarybos nariu
tampa porinkiminiame kandidatų sąraše, pagal kurį buvo
išrinktas savivaldybės tarybos narys, po jo esantis pirmasis
savivaldybės
tarybos
nario
mandato
negavęs
kandidatas. Porinkiminio kandidatų sąrašo kandidatai
į atsiradusią laisvą savivaldybės tarybos nario vietą,
apsisprendę atsisakyti pripažinto savivaldybės tarybos
nario mandato, turi pateikti Vyriausiajai rinkimų
komisijai asmeniškai ar notarine tvarka patvirtintą
prašymą praleisti kandidatų sąrašo eilėje. Jeigu
kandidatų sąraše nėra kandidatų, galinčių užimti laisvą
savivaldybės tarybos nario vietą, savivaldybės tarybos
nario mandatas perduodamas kitam sąrašui pagal
kandidatų sąrašų eilę, sudarytą po rinkimų mandatams
paskirstyti liekanų metodu, tai yra tam kandidatų sąrašui,
kuris yra pirmasis po sąrašo, kuris paskutinis gavo mandatą
pagal šią eilę, ir savivaldybės tarybos nariu tampa naują
mandatą gavusio sąrašo pirmasis savivaldybės tarybos
nario mandato negavęs kandidatas.

Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymas
SR

51

2

„Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos
(veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių
informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų,
lipdukų), taip pat mažareikšmių daiktų (kurių kaina
yra iki 1,45 euro), pažymėtų politinės partijos,
visuomeninio rinkimų komiteto (toliau – rinkimų
komitetas), kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens,
numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į Seimo
narius, simbolika, neatlygintinas platinimas.“

Visuose rinkimų įstatymuose numatytas
draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti
rinkėjų balsus. Seimo rinkimų įstatyme,
priešingai nuo kitų rinkimų įstatymų, nėra
išimties dėl mažareikšmių daiktų dalinimo.
VRK neretai sulaukia klausimų ir nepagrįstų
skundų, kurie kyla dėl teisinio reguliavimo
sudėtingumo, ypatingai tuo metu kai vyksta
kelios kampanijos (pavyzdžiui, kartu vykstant
Seimo rinkimams ir savivaldybės tarybos nario
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- mero rinkimams), be to vykstant skirtingoms
kampanijoms,
pažeidžiamas
kandidatų
lygiateisiškumas tarp kandidatų dalyvaujančių
vienoje ir abejose kampanijose.
Arba keisti visus kitus įstatymus, draudžiant
dalinti mažareikšmius daiktus rinkėjams.
Apygardų rinkimų komisijos sudaromos 85
dienos iki rinkimų, apylinkių komisijos – 45
dienos iki rinkimų, tad likus 180 dienų iki
rinkimų, nėra žinomi nei apygardų, nei
apylinkių rinkimų komisijų būstinių telefonai.

1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
teritorija dalijama į 71 vienmandatę rinkimų apygardą,
atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje,
Lietuvos Respublikos
teritorijos suskirstymą į
vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo
rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą. Rinkimų
apygarda sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų
apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki
1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų
apygardose skaičiaus. Vyriausioji rinkimų komisija, likus
ne mažiau kaip 210 dienų iki rinkimų, nustato ir, likus ne
mažiau kaip 180 dienų iki rinkimų, savo interneto
svetainėje skelbia rinkimų apygardas sudarančių rinkimų
apylinkių sąrašą, jų balsavimo būstinių adresus ir
telefonus, apygardos rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų
komisijų adresus ir telefonus . Sudarant vienmandatę
rinkimų apygardą, kurioje balsuoja šio įstatymo 33
straipsnio 1 dalyje nurodyti rinkėjai, jos rinkėjų skaičius
nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose Seimo rinkimuose
dalyvavusių ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir
konsulinėse įstaigose balsavusių rinkėjų skaičių.
4. Prireikus rinkimų apylinkės ribos, balsavimo patalpos Siūloma nurodyti ar patalpos pritaikytos
adresas keičiami neperžengiant vienmandatės rinkimų neįgaliesiems.
apygardos ribų, bet ne vėliau kaip likus 100 dienų iki
rinkimų. Savivaldybės administracijos direktoriaus
teikime tvirtinti savivaldybės teritorijos suskirstymą į
rinkimų apylinkes nurodoma siūlomas rinkimų apylinkės
pavadinimas, rinkimų apylinkę sudarantys adresai, rinkėjų
skaičius sudaromoje rinkimų apylinkėje, balsavimo
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patalpų adresas ir pastato, kuriame yra balsavimo patalpa,
adreso koordinatės. Taip pat nurodoma ar balsavimo
patalpos yra pritaikytos neįgaliesiems. Teikime keisti
savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes
nurodomi siūlomi pakeitimai. Šie pakeitimai turi būti
pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus
110 dienų iki rinkimų. Jeigu anksčiau nustatytose
balsavimo patalpose negalima surengti balsavimo,
Vyriausioji rinkimų komisija apygardos rinkimų komisijos
teikimu gali pakeisti rinkimų apylinkės balsavimo patalpos
adresą likus iki rinkimų ir trumpesniam, negu šiame
straipsnyje nustatyta, terminui.
1. Apygardų rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro Pagal galiojantį įstatymą, likus 85 d. iki
Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 85 rinkimų jau prasideda pareiškinių dokumentų
95 dienoms iki rinkimų.
pateikimas, todėl 85 dieną jau turi būti
sudarytos rinkimų komisijos.
2 2) partija ar partijų koalicija, per paskutinius savivaldybės, Suvienodinama su Savivaldybių tarybų
kurios teritorijoje yra rinkimų apylinkė, tarybos rinkimus rinkimų įstatymu, kas yra labai logiška.
gavusios ne mažiau kaip 2 šios tarybos narių mandatų Partijoms nereikėtų nuolat aiškinti su VRK,
pagal iškeltų kandidatų sąrašą (jungtinį sąrašą). Jeigu kaip įstatyme suprasti žodį mandatų.
partija tarybos narių mandatų gavo būdama koalicijoje,
kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje
dalyvavusiomis partijomis.
1, 5. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą ir vienmandačių Siūloma suvienodinti visus rinkimų įstatymus.
2, rinkimų apygardų rinkėjų sąrašus elektroninių ryšių Šiuo
metu
terminas
„deklaruotos
3 priemonėmis sudaro ir tvarko Vyriausioji rinkimų komisija gyvenamosios vietos“ naudojamas rinkimų į
kartu su Lietuvos Respublikos gyventojų registro Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų
tvarkytoju. Rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai yra rinkimų įstatymuose. Be to, visuose rinkimų
spausdinami. Rinkėjų sąrašų sudarymo tvarką, formą, įstatymuose kalbama apie rinkėjų sąrašų
sudarymo būdą ir jų naudojimo tvarką nustato Vyriausioji tikslinimą
ir
naudojamas
terminas
rinkimų komisija. Sudarant rinkėjų sąrašus, naudojami šie „deklaruotos gyvenamosios vietos adresas“.
asmens duomenys:
1) Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše: vardas,
pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybę
patvirtinančio asmens dokumento numeris, deklaruotos
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gyvenamosios vietos adresas ir adreso įrašymo į gyventojų
registrą pagrindas;
2) vienmandačių rinkimų apygardų rinkėjų sąraše:
vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas ir adreso įrašymo į gyventojų
registrą pagrindas;
3) rinkimų apylinkių rinkėjų sąraše: vardas,
pavardė ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas.
Rinkėjų, kurie yra pareiškę nesutikimą, kad jų adresas būtų
skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, adresas
nurodomas tik rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priede ir
rinkėjo kortelėje.
4. Likus ne daugiau kaip 7 6 dienoms iki rinkimų,
išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
pripažintais pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai
rinkėjų sąrašai. Galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti keičiami
tik Vyriausiajai rinkimų komisijai sutikus. Elektroninis
Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas pasibaigus
rinkimams yra saugomas ir naudojamas Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatytais terminais ir tvarka.
3. Rinkėjo perkėlimą iš vienos rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašo į kitos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą toje pačioje
rinkimų apygardoje tvarko apygardos rinkimų komisija
apylinkės rinkimų komisijos teikimu ir apie rinkimų
apylinkių rinkėjų sąrašuose padarytus pakeitimus praneša
Vyriausiajai rinkimų komisijai. Rinkėjo perkėlimą iš
vienos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašo į kitos rinkimų
apygardos rinkėjų sąrašą tvarko Vyriausioji rinkimų
komisija apygardos rinkimų komisijos teikimu ir apie
padarytus pakeitimus praneša rinkimų apygardų
komisijoms. Rinkėją įrašyti arba išbraukti iš Lietuvos
Respublikos rinkėjų sąrašo gali tik Vyriausioji rinkimų
komisija šio įstatymo 26 straipsnyje nustatytais atvejais.

Tai yra sekmadienis. VRK dėl vieno šio
klausimo sekmadienį turi rinktis į posėdį.

Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
informacinėje sistemoje yra sudaryta galimybė
apylinkės rinkimų komisijai tvarkyti savo
apylinkės rinkėjų sąrašą. Apylinkės rinkimų
komisija suveda rinkėjo pateiktą prašymą, kurį
turi patvirtinti arba atmesti apygardos rinkimų
komisija.
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,,1. Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją po galutinių rinkėjų
sąrašų patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos
18 valandos kreipiasi neįrašytas į šios rinkimų apylinkės
rinkėjų sąrašą, tačiau nuolat gyvenantis šios apygardos
teritorijoje, rinkėjas ir pateikia Lietuvos Respublikos
piliečio pasą su jame įrašytu gyvenamosios vietos adresu
arba pasą ar asmens tapatybės kortelę ir dokumentą apie
deklaruotą gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi būti
priskirta šios rinkimų apylinkės teritorijai), apylinkės
rinkimų komisija įrašo rinkėją į papildomą rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašą ir leidžia jam balsuoti
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, o šio
rinkėjo vardą, pavardę, asmens kodą, jo paso arba asmens
tapatybės kortelės numerį ir adresą tuoj pat praneša
apygardos rinkimų komisijai. Apylinkės rinkimų
komisija informacinių ir ryšių technologijų pagalba
patikrina Apygardos rinkimų komisija patikrina, ar
rinkėjas įrašytas į rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, ir
imasi priemonių užtikrinti, kad rinkėjas negalėtų du kartus
balsuoti arba jo užpildyti biuleteniai būtų skaičiuojami tik
vieną kartą. Jeigu rinkėjas yra balsavęs du kartus,
skaičiuojamas tik tas balsas, kuris pateko į rinkimų
apylinkės balsadėžę. Kitas šio rinkėjo balsas, gautas paštu
arba balsavus pagal papildomą apylinkės rinkėjų sąrašą,
neskaičiuojamas.“
2) savo registracijos dokumentų nuorašą, taip pat gali
pateikti partijos programą, VRK nustatyta tvarka
rinkimų programą;
5) kiekvieno keliamo kandidato pasirašytą įsipareigojimą,
jeigu jis bus išrinktas, nutraukti darbo ar kitokią veiklą,
nesuderinamą su Seimo nario statusu, sutikimą būti šios
partijos iškeltu kandidatu konkrečioje rinkimų apygardoje,
paties užpildytą kandidato į Seimo narius anketą ir

Leidimas tikslinti rinkėjų sąrašus išimtinai tik
iki rinkimų dienos 18 valandos, jeigu į
apylinkės rinkimų komisiją po galutinių
rinkėjų sąrašų patvirtinimo, kreipiasi į šios
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašytas
rinkėjas buvo aktualus, kai Lietuvos
Respublikoje dar tik buvo kuriama elektroninė
gyventojų registro duomenų bazė ir vystoma
rinkimų informacinė sistema. Šiuo metu
informacinių technologijų pagalba galima
užtikrinti dvigubo balsavimo negalimumo
principą net ir netaikant 18 valandos taisyklės.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina šį apribojimą
panaikinti.

Trumpą rinkimų programą partija privalo
pateikti VRK, nes yra leidžiamas rinkimų
programų leidinys. VRK, prieš kiekvienus
rinkimus tvirtina partijų rinkimų programų
spausdinimo tvarką.
Per kiekvienus rinkimus biografijos kelia daug
klausimų tiek kandidatams, tiek VRK. Visi
biografiją supranta skirtingai ir kandidatai
pateikia rašinius, VRK tenka išbraukti
perteklinius
sakinius,
t.y. netinkančią
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gyventojų pajamų mokesčio bei gyventojo turto
deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių inspekcijai,
pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus tos mokesčių
inspekcijos, kuriai deklaracijos buvo pateiktos, taip pat
privačių interesų deklaraciją ir Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatytos formos pasižadėjimą laikytis
draudimo papirkti rinkėjus. Partija turi pateikti kiekvieno
kandidato fotonuotraukas, autobiografiją Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatytos formos biografijas;
Papildyti šio straipsnio 1 dalies 7 punkto tekstą žodžiu
„pats“ ir tekstą išdėstyti taip:
„7) dokumentą, patvirtinantį, kad partija ar pats asmuo,
keliamas kandidatu vienmandatėje rinkimų apygardoje,
sumokėjo rinkimų užstatą, ir pranešimą, kuriame
nurodoma Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito
įstaigoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotos kredito
įstaigos padalinyje, veikiančiame Lietuvos Respublikoje,
atidaryta sąskaita, į kurią bus grąžinamas rinkimų užstatas
pagal šio įstatymo 41 straipsnio 5 dalį;“

informaciją biografijai, propagandines mintis
ir pan.

4. Pareiškinius dokumentus, išskyrus užpildytus vardinius
rinkėjų parašų rinkimo lapus, Vyriausioji rinkimų komisija
pradeda priimti likus 85 83 dienoms ir baigia 17 valandą
likus 65 dienoms iki rinkimų dienos. Dokumentai, pateikti
pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui,
negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais.

Dabar galiojančio Lietuvos Respublikos
politinių
kampanijų
finansavimo
ir
finansavimo kontrolės įstatymo 5 straipsnio 1
dalyje nustatyta, kad Vyriausioji rinkimų
komisija asmenų prašymus registruoti
savarankiškais politinės kampanijos dalyviais
priimti
pradeda
prasidėjus
politinės
kampanijos laikotarpiui ir priimti baigia tą
dieną (įskaitytinai), kurią pagal atitinkamus
įstatymus pradedamas pareiškinių dokumentų
įteikimas.
Pagal rinkimų įstatymus likus 85 dienoms iki
rinkimų dienos (tai yra šeštadienis) pradedami
priimti Seimo, savivaldybių tarybų rinkimų ir

Patikslinti tekstą tam, kad asmuo, keliamas
kandidatu, pats susimoka rinkimų užstatą ir
užstatas
grąžinamas
jį
sumokėjusiam
asmeniui, t. y. kandidatui.

24
rinkimų į Europos Parlamentą pareiškiniai
dokumentai
Taigi užsiregistruoti savarankišku politinės
kampanijos dalyviu įstatyme nustatytais
terminais galima iki šeštadienio. Pavyzdžiui,
Marijampolės savivaldybės tarybos nario –
mero rinkimai vyko š. m. rugsėjo 10 d.,
užsiregistruoti
savarankišku
politinės
kampanijos dalyviu buvo galima iki š. m.
birželio 17 d., šeštadienio. Kadangi termino
pabaiga yra ne darbo diena, VRK viešai
informuoja
visuomenę,
kad
priims
registracijos dokumentus ir pirmąją darbo
dieną t. y. šiuo atveju 2017 m. birželio 19 d. –
po minėtojo šeštadienio. Toks nuolatinis
perkėlimas yra netikslingas ir pasikartojantis,
nes rinkimai yra organizuojami sekmadieniais,
todėl taikant įstatymuose nurodytus intervalus,
paskutinė diena užsiregistruoti savarankišku
politinės kampanijos dalyviu yra šeštadienis.
Atitinkamuose
įstatymuose,
siekiant
supaprastinti terminų skaičiavimą, koreguojant
pareiškinių dokumentų pateikimo datas, būtų
arba paankstinama, arba pavėlinama politinės
kampanijos dalyvių registravimosi data.
Pavyzdžiui, būtų galima siūlyti pavėlinti
politinės kampanijos dalyvių registravimosi
datą, nes pagal dabartinį reguliavimą ji būna
nukeliama į pirmadienį (pirmąją darbo dieną
po minėtojo šeštadienio). Tokiu atveju reikėtų
numatyti, kad pareiškinius dokumentus
Vyriausioji rinkimų komisija pradeda priimti
likus 83 dienoms iki rinkimų.
Sulyginus įstatymus, kurie numato minimą
terminą, siūlytina suvienodinti ir numatyti tokį
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5. Pareiškiniai dokumentai gali būti pateikiami
elektroniniu būdu., taip pat atspausdinti ir pasirašyti.
Rinkėjai taip pat gali Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka elektroniniu būdu savo parašais paremti
asmens išsikėlimą kandidatu.

SR

38

6

Apygardos rinkimų komisija piliečiui, nusprendusiam
išsikelti kandidatu į Seimo narius, per 3 dienas išduoda šio
straipsnio 7 dalyje nurodytus vardinius rinkėjų parašų
rinkimo lapus, kandidato išsikėlimą remiančių tos rinkimų
apygardos
rinkėjų
parašams
rinkti.
Parašus
renka kandidatai arba tai paveda atlikti kitiems rinkėjams.
Parašus rinkęs asmuo pasirašo rinkėjų parašų rinkimo lapo
pabaigoje ir atsako, kad parašai būtų renkami šio įstatymo
nustatyta tvarka. Rinkėjų parašų rinkimo lape pilietis, kuris
remia asmens išsikėlimą kandidatu, pats turi įrašyti šiuos
duomenis: pavardę, vardą, paso arba asmens
tapatybės kortelės numerį, gimimo datą, nuolatinės
gyvenamosios vietos adresą, – ir pasirašyti. Tuo atveju, kai
kandidato išsikėlimą remiantis pilietis dėl fizinių trūkumų
ar kitų priežasčių negali reikalingų duomenų
rinkėjų parašų rinkimo lape įrašyti pats, jis gali paprašyti
kito rinkimų teisę turinčio piliečio, išskyrus parašų rinkėją,
tai padaryti už jį. Šiuo atveju rinkėjų parašų rinkimo lape
padaromas Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos
formos įrašas. Pilietis, remiantis asmens išsikėlimą
kandidatu ir neturintis fizinių trūkumų, kurie jam trukdytų
įrašyti savo duomenis, turi tuos duomenis į rinkėjų parašų
rinkimo lapą įrašyti pats. Draudžiama papirkinėti
išsikėlimą parėmusius rinkėjus, atsilyginti ar žadėti
atsilyginti už kandidato išsikėlimo parėmimą, taip pat
grasinant reikalauti pasirašyti ar kitaip pažeisti

pat terminą ir Respublikos Prezidento
rinkimuose.
Pareiškinių dokumentų pateikimas yra
pasikeitęs ir jau ne vieneri rinkimai kaip
dokumentai yra pateikiami elektroniniu būdu
(portale Rinkėjo puslapis), atspausdinti ir
pasirašyi kandidato. Atspausdinti ir pasirašyti
VRK prašo todėl, kad dažnai sistemoje
dokumentus pildo partijų atstovai.
Visuose rinkimų įstatymuose pateikiami
skirtingi terminai: Prezidento ir Europos
Parlamento – 45 d., Seimo – 40, Savivaldybių
tarybų – 41 d.
Parašų lapuose esančius įrašus rinkimų
komisija turi patikrinti, priimti sprendimą
registruoti ar neregistruoti kandidatus,
kandidatų sąrašus, todėl, kaip rodo praktika,
idealiausias terminas – 45 dienos iki rinkimų
dienos.
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savanoriškumo principą. Rinkėjų parašų rinkimo lapus
kandidatas turi grąžinti juos išdavusiai rinkimų komisijai
ne vėliau kaip likus 40 45 dienųoms iki rinkimų. Gavusi
rinkėjų parašų rinkimo lapus, atitinkama rinkimų komisija
ne daugiau kaip per 10 dienų juos patikrina. Parašus
tikrinanti rinkimų komisija suskaičiuoja rinkimų
apygardos rinkėjų, parėmusių šio piliečio išsikėlimą ar
partijos iškeltą kandidatų sąrašą (kandidatą), parašų
skaičių. Neįskaičiuojami šie parašai: asmenų, neturinčių
rinkimų teisės; rinkėjų, neįrašytų į tos rinkimų apygardos
rinkėjų sąrašą; asmenų, kurie nėra įrašę visų šio įstatymo
nustatytų duomenų; jeigu įrašyti neteisingi duomenys; visi
parašai piliečio, kuris už to paties asmens išsikėlimą
pasirašė keletą kartų. Jeigu yra nustatoma, kad piliečių
parašai suklastoti, kad renkant parašus buvo pažeisti
savanoriškumo principas ar kiti šio įstatymo reikalavimai,
apygardos rinkimų komisija Vyriausiajai rinkimų
komisijai siūlo neregistruoti asmens kandidatu į Seimo
narius. Jeigu rinkėjų parašų rinkimo lapuose, atmetus
neįskaičiuojamus parašus, yra surinktas šio įstatymo
nustatytas parašų skaičius, apygardos rinkimų komisija
teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai registruoti asmenį
kandidatu į Seimo narius.
. Gavusi partijos pareiškinius dokumentus, Vyriausioji
rinkimų komisija turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną
kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl partijos registracijos
fakto ir įstatų galiojimo patvirtinimo. Teisingumo
ministerija per 2 dienas turi duoti rašytinį atsakymą ir
pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai galiojančių įstatų
nuorašą.
1. Partija ar rinkimų koalicija, taip pat pilietis, iškeltas ar
išsikėlęs kandidatu į Seimo narius vienmandatėje rinkimų
apygardoje arba politinės organizacijos sąraše, bet kuriuo
metu patys gali paskelbti savo pareiškinius dokumentus
visiškai ar iš dalies atšauktais, tačiau ne vėliau kaip likus

Tai yra jau labai sena įstatymo nuostata, kuri
šiuo metu yra neaktuali. Pasikeitus Politinių
partijų įstatymui, Teisingumo ministerija ne
vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir
iki lapkričio 1 d. praneša VRK, kurios partijos
atitinka šio įstatymo reikalavimus. To VRK
užtenka.
Pagal galiojantį įstatymą, VRK likus ne
mažiau kaip 30 dienų iki rinkimų privalo
paskelbti kandidatus, bet dar negalima
spausdinti leidinių, plakatų, biuletenių, nes gal
kuris kandidatas dar atšauks pareiškinius
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28 35 dienoms iki rinkimų. Partija ar rinkimų koalicija
Vyriausiajai rinkimų komisijai tai praneša pareiškimu,
pilietis – pareiškimu, patvirtintu notarine tvarka, ir apie tai
yra informuojami atitinkami atstovai rinkimams
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. Atšaukus pareiškinius
dokumentus, rinkimų užstatas gali būti grąžinamas tik po
rinkimų, jeigu jis taps grąžintinu, kaip tai nustatyta šio
įstatymo 41 straipsnyje. Iki pareiškinių dokumentų
įteikimo laiko pabaigos, nustatytos šio įstatymo 38
straipsnio 5 dalyje, papildomai galima teikti naujus
pareiškinius dokumentus keičiant kandidatų sąrašo eilę
arba keliant naujus kandidatus vienmandatėse rinkimų
apygardose.
4. Išorinė politinė reklama skleidžiama pagal
Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintas Išorinės
politinės reklamos skleidimo taisykles.

6, 7

6. Kandidatų sąrašus ir jų rinkimų programas išspausdina
Vyriausioji rinkimų komisija per 20 dienų nuo pateikimo.
7. Kandidatų, dėl kurių balsuojama vienmandatėje rinkimų
apygardoje, rinkimų programas išspausdina tos apygardos
rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų.
Rinkimų programų spausdinimo tvarką nustato Vyriausioji
rinkimų komisija.
Kandidatų ir kandidatų sąrašų rinkimų programas
išspausdina Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau

dokumentus. Siūlytina, jog VRK 30 dienų iki
rinkimų paskelbtų kiek įmanoma galutinius
kandidatų sąrašus.
O likus ne mažiau kaip 20 dienų iki rinkimų
biuleteniai jau turi būti diplomatinėse
atstovybėse, nes jau prasideda balsavimas
paštu užsienyje gyvenantiems Lietuvos
Respublikos piliečiams.

Visų rinkimų, išskyrus Seimo, įstatymuose
numatyta, kad Išorinė politinė reklama
skleidžiama pagal Vyriausiosios rinkimų
komisijos patvirtintas išorinės politinės
reklamos skleidimo taisykles (Lietuvos
Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45
straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47
straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos
rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 51
straipsnio 4 dalis). Siūloma analogiška
nuostata papildyti Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų 50 straipsnį.
Praktikoje yra taip: VRK prašo kandidatų ir
partijų trumpų rinkimų programų kartu su
pareiškiniais dokumentais. Ir pasibaigus
pareiškinių dokumentų pateikimo laikui,
programos pradedamos taisyti, maketuoti ir
pan. Jos atspausdinamos ir pristatomos
rinkimų komisijoms platinti rinkėjams likus
apie 3 savaites iki rinkimų dienos.
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kaip likus 20 dienų iki rinkimų. Rinkimų spausdinimo
tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.
1. Jeigu, Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus
kandidatus ir kandidatų sąrašus, visuomenės informavimo
priemonė paskelbia kandidatą į Seimo narius
kompromituojančią medžiagą (vėliausiai tokius duomenis
galima skelbti: visuomenės informavimo priemonėje, kuri
leidžiama daugiau kaip tris kartus per savaitę, likus 5
dienoms iki rinkimų, kitose visuomenės informavimo
priemonėse – 10 dienų iki rinkimų, bet visais atvejais
kompromituojanti medžiaga apie kandidatą gali būti
paskelbta ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų
visuomenės informavimo priemonės leidinio numeryje), ji
privalo suteikti galimybę kandidatui pareikšti atsakomąją
nuomonę, kurią sudaro paskelbtos kompromituojančios
medžiagos trumpas išdėstymas ir kandidato atsakymas.
Atsakomoji nuomonė paprastai negali būti daugiau kaip
tris kartus ilgesnė už kompromituojančią medžiagą.
Visuomenės informavimo priemonė kandidato atsakomąją
nuomonę turi paskelbti ne vėliau kaip per 7 dienas po to,
kai ji buvo pareikšta, bet ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki
draudimo vykdyti rinkimų agitaciją pradžios. Jeigu
visuomenės informavimo priemonė negali per šio įstatymo
nustatytą laikotarpį pati paskelbti kandidato atsakomosios
nuomonės, ji turi pasirūpinti savo lėšomis paskelbti
kandidato atsakomąją nuomonę kitoje visuomenės
informavimo priemonėje.
,,2. Kandidatų diskusijos per radiją, ir televiziją ar
informacinės visuomenės informavimo priemones
finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis iš Vyriausiajai
rinkimų komisijai skirtų asignavimų.“

Visų
rinkimų,
išskyrus
Prezidento,
įstatymuose nustatyti kompromituojančios
medžiagos paskelbimo terminai, kurie taikomi
visuomenės
informavimo
priemonėms.
Siūloma supaprastinti ir numatyti vieną
terminą, kuris būtų bendras visoms
visuomenės informavimo priemonėms.

Būtina peržiūrėti kandidatų naudojimosi
visuomenės
informavimo
priemonėmis
sąlygas ir tvarką.
Kadangi nėra galimybių sudaryti lygias
sąlygas
visiems
vienmandačių
ir
daugiamandatės
rinkimų
apygardų
kandidatams pasisakyti per radiją ir televiziją
(kaštai dideli, laidos ne visada būna įdomios ir

29
t. t.), todėl verta svarstyti galimybę pereiti prie
informacinės
visuomenės
informavimo
priemonių, atitinkamai pakeičiant teisinį
reglamentavimą.
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1.
Jeigu, Vyriausiajai rinkimų komisijai
paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, visuomenės
informavimo priemonė paskelbia partiją, iškėlusią
kandidatų sąrašą, kompromituojančią medžiagą (vėliausiai
tokius duomenis galima skelbti: visuomenės informavimo
priemonėje, kuri leidžiama daugiau kaip 3 kartus per
savaitę, – likus 5 dienoms iki rinkimų, kitose visuomenės
informavimo priemonėse – likus 10 dienų iki rinkimų, bet
visais atvejais kompromituojanti medžiaga apie partiją,
iškėlusią kandidatų sąrašą, gali būti paskelbta ne vėliau
kaip priešpaskutiniame iki rinkimų visuomenės
informavimo priemonės leidinio numeryje), ji privalo
suteikti galimybę partijai pareikšti atsakomąją nuomonę.
Atsakomąją
nuomonę
sudaro
paskelbtos
kompromituojančios medžiagos trumpas išdėstymas ir
atsakymas. Ji paprastai negali būti daugiau kaip 3 kartus
ilgesnė už kompromituojančią medžiagą. Visuomenės
informavimo priemonė atsakomąją nuomonę turi paskelbti
ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai ji buvo pareikšta, ir
ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki draudimo vykdyti
rinkimų agitaciją pradžios. Jeigu visuomenės informavimo
priemonė negali per šio įstatymo nustatytą laikotarpį pati
paskelbti atsakomosios nuomonės, ji turi pasirūpinti savo
lėšomis paskelbti atsakomąją nuomonę kitoje visuomenės
informavimo priemonėje.
,,1. Bet kam draudžiama naudotis tarnybine padėtimi
valstybės, ar savivaldybių ar Europos Sąjungos
institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip pat
valstybinėse ar savivaldybių visuomenės informavimo
priemonėse vykdant bet kokią rinkimų agitaciją, pavesti tai

Siekiant užtikrinti politinės kampanijos ir
rinkimų skaidrumą, bei užkirsti kelią
bandymams sustiprinti savo asmeninę ar
politinės partijos pozicijas rinkimuose,
pasinaudojant Europos Sąjungos institucijų
teikiamu finansavimu (pavyzdžiui, kaip
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daryti kitiems asmenims ar kaip nors kitaip, naudojantis
tarnybine padėtimi, bandyti paveikti rinkėjų valią.
Valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos
pareigūnams, valstybės tarnautojams draudžiama naudotis
tarnybine padėtimi sudaryti sau ar partijai išskirtines
rinkimų agitacijos sąlygas. Šį straipsnį pažeidęs asmuo gali
būti patrauktas administracinėn arba baudžiamojon
atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
2. Visuomenės informavimo priemonėse pranešant
svarbias žinias dėl einamų pareigų kandidatui į Seimo
narius yra draudžiama agituoti. Jei nustatoma, kad
tokio pranešimo, transliuojamo tiesiogiai, metu buvo
agituojama, atsakingu asmeniu yra laikomas ir
kandidatas.

Europos Parlamento nariui) būtina išplėsti
naudojimosi tarnybine padėtimi sąvoką ir
reglamentuoti šiuos atvejus, taip užtikrinant
kandidatų ir politinių partijų lygiateisiškumą.

Seimo rinkimų įstatyme draudimas politikams,
kandidatuojantiems į Seimą, dalyvauti
tiesioginėse laidose tiesiogiai nenumatytas
Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnyje. Šis
straipsnis draudžia naudotis tarnybine
padėtimi
valstybės
ar
savivaldybių
institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip
pat valstybinėse ar savivaldybių visuomenės
informavimo priemonėse vykdant bet kokią
rinkimų agitaciją. To paties straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad jei kandidatui dėl einamų
pareigų
reikia
pranešti
visuomenės
informavimo priemonėms svarbių žinių, tai jis
gali padaryti tik spaudos konferencijoje, o jei
planuojama tiesioginė laida, tokiu atveju
atsiranda prieštaravimas Seimo rinkimų 54
straipsniui. Siūloma, panaikinti reikalavimą,
politikams kalbėti tik spaudos konferencijoje,
o laidose skelbti tik įrašą, kuriame nėra
agitacijos. Taip paliekant pačiam kandidatui
galimybę apsispręsti dėl dalyvavimo įvairaus
pobūdžio laidose ir VRK teisę kiekvienu
konkrečiu atveju vertinti ar nebuvo vykdoma
agitacija.
1. Partijos, taip pat kandidatai į Seimo narius turi teisę Nėra aiškaus reglamentavimo, iki kada partija,
skirti ne daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje kandidatas ar organizacija turi teikti stebėtojus.
rinkimų apylinkėje. Prašymai išduoti stebėtojo Kyla nesusipratimų, kai rinkimų komisija,
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pažymėjimą turi būti pateikti rinkimų komisijai ne
vėliau kaip likus 4 dienoms iki rinkimų. Stebėtojais
draudžiama skirti seniūnus ir seniūnų pavaduotojus tose
rinkimų apylinkėse, kurios įeina į jų seniūnijų
aptarnaujamą teritoriją. Rinkimų stebėtojas yra asmuo,
turintis Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos
pažymėjimą. Jis turi teisę stebėti rinkimus rinkimų
apygardos arba apylinkės, kuri nurodyta jo pažymėjime,
teritorijoje. Stebėtojo pažymėjimą išduoda:
Rinkimų dieną rinkėjams balsavimo patalpa atidaroma tik
susirinkus ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos
narių. Iki balsavimo patalpos atidarymo rinkėjams joje gali
būti tik rinkimų komisijos nariai, stebėtojai ir budintis
policininkas. Rinkimų komisijos pirmininkas su komisijos
nariais patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ir ją antspauduoja
arba plombuoja. Po to, kai apylinkės rinkimų komisija
nustato, kad balsavimo patalpa įrengta pagal nustatytus
reikalavimus, apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas į
balsų skaičiavimo protokolą įrašo visą apylinkės rinkimų
komisijos iš apygardos rinkimų komisijos gautų biuletenių
skaičių, antspauduoja rinkimų biuletenius, išdalija rinkėjų
sąrašą ir išduoda rinkimų biuletenius komisijos nariams,
kiekvienam komisijos nariui išduotų rinkimų biuletenių
skaičių įrašo į rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo
protokolą, atidaro rinkėjams balsavimo patalpą, taip
paskelbdamas rinkimų pradžią.
3. Kai pakartotiniai ar nauji Seimo rinkimai vyksta ne
visose Lietuvos Respublikoje sudarytose vienmandatėse
rinkimų apygardose, šiose apygardose balsavimas iš
anksto organizuojamas šio straipsnio 2 dalyje nustatyta
tvarka. Kitose rinkimų apygardose rinkėjai gali balsuoti iš
anksto apskričių centriniuose paštuose Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka.
5. Vyriausioji rinkimų komisija užsienio reikalų ministro
teikimu sudaro Lietuvos Respublikos diplomatinių

gavusi prašymą iki rinkimų likus 1 ar 2
dienoms,
nespėja
išduoti
stebėtojo
pažymėjimo, todėl prašome įvesti terminą iki
išankstinio balsavimo pradžios.

Kadangi nemažai balsadėžių yra skaidrių, su
dangčiu,
tai
tokios
balsadėžės
yra
plombuojamos.

Siūlome per pakartotinius ar naujus rinkimus
atsisakyti balsavimo apskričių centriniuose
paštuose. Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatyme to nėra numatyta.
Praktikoje tai nepasiteisina, tokiu būdu
balsuoja tik apie 20 rinkėjų.
Balsavimui numatytos 10 dienų, iš kurių 9
praktiškai yra skirtos išankstiniam balsavimui.
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atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose vyksta balsavimas,
sąrašą ir kiekvienai diplomatinei atstovybei ar konsulinei
įstaigai nustato balsavimo jose dienas (ne mažiau kaip 10
5 dienųoms).
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3. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kai per tris
mėnesius
po
rinkimų
galutinių
rezultatų
oficialaus paskelbimo išleidžia knygą apie rinkimų
rezultatus ir per keturis mėnesius perduoda valstybės
archyvui neterminuotai saugoti rinkimų apylinkių ir
rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolus,

Toks didelis išankstinio balsavimo dienų
skaičius nepasiteisina, nes tuo metu jau vyksta
balsavimas paštu, o gyvai balsuojančių rinkėjų
aktyvumas padidėja tik likus kelioms dienoms
iki rinkimų dienos. Trumpesnis išankstinio
balsavimo laikas leistų taupiau naudoti
valstybės lėšas.
Šiuo metu įstatymas numato, kad ,,išankstinius
rinkimų rezultatus gali pranešti tik Vyriausioji
rinkimų komisija. Jeigu apygardos rinkimų
komisija perdavė rinkimų rezultatų visose
rinkimų apylinkėse išankstinius duomenis,
Vyriausioji rinkimų komisija turi nedelsdama
parengti pranešimą visuomenės informavimo
priemonėms. Šis pranešimas pirmiausiai
skelbiamas internete. Iki Vyriausiosios
rinkimų komisijos pranešimo visuomenės
informavimo priemonių atstovams draudžiama
vaizdo ar garso įrašymo technika, žodžiu, raštu
ar kitaip skleisti informaciją apie balsų
skaičiavimo ar rinkimų rezultatus.“ Esamas
reglamentavimas yra praradęs aktualumą ir
praktikoje nebetaikomas, kadangi visos
žiniasklaidos priemonės rinkimų naktį iš karto
praneša preliminarius rezultatus, vos tik jie
tampa žinomi ir paviešinami Vyriausiosios
rinkimų komisijos. Tai prisideda prie rinkimų
skaidrumo užtikrinimo ir pasitikėjimo
rinkimais ir jų rezultatais užtikrinimo.
Gerokai pasikeitė rinkimų rezultatų ir
duomenų pateikimo galimybės – visa
informacija apie rinkimus, tame tarpe ir
rezultatai, yra pateikiama VRK interneto
svetainėje.
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pareiškinius dokumentus (išskyrus parašų rinkimo lapus),
Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių protokolus bei
sprendimus ir rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą.
Po to Vyriausioji rinkimų komisija gali nuspręsti
nesaugotinus rinkimų dokumentus sunaikinti.

Lietuvos Respublikos Prezidento
rinkimų įstatymas
PR

8

3

3. Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo
faktus tiria ir dėl jų sprendžia savivaldybių rinkimų
komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija. Apie
nustatytą papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija
paskelbia savo interneto svetainėje kartu su kandidato į
Respublikos Prezidentus, pažeidusio šį straipsnį,
pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus ar
rinkimų teisę turinčius asmenis. Pripažinus papirkimo
faktus šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir
kituose įstatymuose nurodytos pasekmės.

Skirtingi rinkimų įstatymai skirtingai
reglamentuoja
apygardų
(savivaldybių)
rinkimų komisijų ir VRK kompetencijos
apimtis. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad
daugumos
įstatymų
reglamentuojančių
rinkimus 3 punktas nustato, kad papirkimo
faktus tiria savivaldybių rinkimų komisijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija.
Išskirtinai Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatyme yra nustatyta, kad papirkimo
faktus tiria ir dėl jų sprendžia apygardų
rinkimų komisijos Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatyta tvarka, o vertina
Vyriausioji rinkimų komisija. Siūloma
suvienodinti nustatant, kad papirkimo faktus
tiria ir dėl jų sprendžia savivaldybių rinkimų
komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų
komisija.
Laikytina,
kad
apygardų
(savivaldybių) rinkimų komisijos gali greičiau
ir detaliau ištirti papirkimo faktus dėl to jų
priimami sprendimai turėtų būti VRK tik
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Visų rinkimų bei referendumo įstatymuose šie straipsniai
nustato Rinkimų ar Referendumo rengimo ir vykdymo
išlaidas. Visuose įstatymuose siūloma suvienodinti šių
straipsnių tekstą ir išdėstyti taip:
„............... rinkimų (ar referendumo) rengimo ir vykdymo
išlaidos apmokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.
Iš valstybės biudžeto apmokamos rinkimų komisijų
išlaidos rinkimams organizuoti ir vykdyti bei už rinkimų
komisijų narių ir jas aptarnaujančio personalo bei
balsavimo komisijų darbą. Iš savivaldybių biudžetų
apmokama už balsavimo bei apygardų (ar savivaldybių) ir
apylinkių rinkimų komisijų būstinių patalpų išlaikymą,
balsavimo patalpų įrengimo inventoriaus įsigijimą ir
išsaugojimą. Už rinkėjų pavėžėjimą į rinkimų apylinkes
balsuoti, kai pavėžėjimas organizuojamas Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka, apmokama iš valstybės
ir savivaldybių biudžetų. Jeigu savivaldybė nesuteikia
tinkamų patalpų ar inventoriaus rinkimų apylinkės būstinei
ir balsavimo patalpoms, tam Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimu panaudojamos valstybės biudžeto
lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas balsavimo patalpoms ir
inventoriui per 2 mėnesius po rinkimų Vyriausioji rinkimų
komisija ne ginčo tvarka išieško iš savivaldybės.“
,,3. Į rinkimų komisiją gali būti siūlomas nepriekaištingos
reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, kuris turi teisę
būti renkamas Seimo nariu (neatsižvelgiant į nustatytą
kandidatui į Seimo narius jauniausią amžių, bet rinkimų
dieną ne jaunesnis kaip 18 metų), turi aukštąjį išsilavinimą
ir nebuvo pastaruosius trejus metus atleistas iš rinkimų
komisijos už rinkimų įstatymų ar Referendumo įstatymo
pažeidimus ar dėl jo netinkamo pareigų atlikimo
nebuvo atestuotas apygardos rinkimų komisijos arba
Vyriausiosios rinkimų komisijos.“

peržiūrimi tik susipažinti jei nėra skundų ir
paskelbiami interneto svetainėje.
Siūloma suvienodinti tekstą visų rinkimų bei
referendumo įstatymuose pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 8 straipsnis, 1 dalis).
Referendumo įstatyme iš viso nėra numatytas
apmokėjimas už balsavimo komisijų darbą.
(Šio įstatymo dėl darbo užmokesčio
skaičiavimo 2017 m. pakeitimo projekte taip
pat nėra numatyta apmokėjimo balsavimo
komisijoms už darbą).

Reikėtų suvienodinti rinkimų įstatymus.
Vienuose rinkimų įstatymuose yra nuostata
apie tai, kad į rinkimų komisijų narius negali
būti siūlomi tokie asmenys, kurie nebuvo
atestuoti apygardos rinkimų komisijos arba
Vyriausiosios rinkimų komisijos, o kituose
įstatymuose (STR, PR ir EPR) nėra.
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2) partija ar partijų koalicija, per paskutinius savivaldybės
tarybos rinkimus gavusi ne mažiau kaip 2 šios tarybos
narių mandatų pagal iškeltų kandidatų sąrašą (jungtinį
sąrašą). Jeigu partija savivaldybės tarybos narių mandatų
gavo būdama koalicijoje, kandidatūras ji gali siūlyti kartu
su koalicijoje dalyvavusiomis partijomis.
6. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta arba pasiūlytosios
neatitinka šio įstatymo reikalavimų, arba kandidatūros
buvo pasiūlytos po nustatyto termino, savivaldybės
rinkimų komisija gali sumažinti anksčiau nustatytą
rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių arba kreiptis į
savivaldybės administracijos direktorių, kad šis pasiūlytų į
apylinkės rinkimų komisiją trūkstamas kandidatūras.
Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlomi
asmenys negali būti partijų nariai ar jais tapti iki rinkimų
komisijos nario įgaliojimų pabaigos. Jeigu ne mažiau kaip
3 savivaldybės rinkimų komisijos nariai posėdyje skiriant
apylinkės rinkimų komisijos narį prieštarauja savivaldybės
administracijos direktoriaus siūlomo asmens paskyrimui
apylinkės rinkimų komisijos nariu, šis asmuo negali būti
skiriamas komisijos nariu. Apylinkės rinkimų komisijoje
turi būti mažiausiai 5 nariai.
Visų rinkimų bei referendumo įstatymuose šie straipsniai
nustato Paramą rinkimų komisijoms ir valstybės biudžeto
lėšų rinkimams organizuoti skyrimą apygardų (ar
savivaldybių) rinkimų komisijoms.
Visuose įstatymuose siūloma suvienodinti šių straipsnių
tekstą ir išdėstyti taip:
„1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
padėti rinkimų komisijoms vykdyti įgaliojimus ir teikti
komisijų funkcijoms atlikti reikalingus duomenis.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai ne vėliau
kaip per 3 dienas privalo apsvarstyti rinkimų komisijų

Suvienodinama su Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymu, kas yra labai logiška. VRK
nereikėtų aiškinti partijoms, kaip įstatyme
suprasti žodį mandatų.
Suvienodinama su Seimo rinkimų įstatymu.
Pritariame, kad turi būti nurodyta, kiek
mažiausiai narių turi būti apylinkės rinkimų
komisijoje. Priešingu atveju, kad apylinkės
rinkimų komisija nebūtų iš 2 ar 3 narių.

Siūloma suvienodinti tekstą visų rinkimų bei
referendumo įstatymuose pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 22 straipsnis, 1,2,3,4 dalys).
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pateiktus prašymus ir duoti rinkimų komisijoms
motyvuotus atsakymus.
3. Apygardos (ar savivaldybės) rinkimų komisijos
pirmininkas turi teisę sudaryti darbo sutartis su
darbuotojais,
reikalingais
pagalbiniams
rinkimų
organizavimo darbams atlikti. Šias darbo sutartis
apygardos (ar savivaldybės) rinkimų komisijos
pirmininkas sudaro Vyriausiosios rinkimų komisijos vardu
pagal įgaliojimą. Atlyginimo už darbą rinkimų komisijose
tvarką ir atlyginimo dydžius Vyriausiosios rinkimų
komisijos teikimu nustato Vyriausybė.
4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
suteikti rinkimų komisijoms tinkamas patalpas, įrangą,
kompiuterinę techniką ir interneto ryšį rinkimams rengti ir
vykdyti. Rinkimams suteikiamų balsavimo patalpų
tinkamumą ir jų įrengimą judėjimo ir (ar) regėjimo negalią
turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams privalo
įvertinti savivaldybių institucijos, atsakingos už viešosios
paskirties pastatų pritaikymą specialiesiems poreikiams.“
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„8. Apygardos (ar savivaldybės) rinkimų
komisijos pirmininkas kontroliuoja, kaip naudojamos
rinkimams organizuoti apygardos (ar savivaldybės)
rinkimų komisijai skirtos valstybės biudžeto lėšos, ir už jų
panaudojimą atsiskaito Vyriausiajai rinkimų komisijai.“
1,
4. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą ir
2, savivaldybių rinkėjų sąrašus elektroninių ryšių
3 priemonėmis sudaro ir tvarko Vyriausioji rinkimų komisija
kartu su Lietuvos Respublikos gyventojų registro
tvarkytoju. Rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai yra
spausdinami. Rinkėjų sąrašų sudarymo tvarką, formą,
sudarymo būdą ir jų naudojimo tvarką nustato Vyriausioji
rinkimų komisija. Sudarant rinkėjų sąrašus, naudojami šie
asmens duomenys:

Siūloma suvienodinti visus rinkimų įstatymus.
Šiuo
metu
terminas
„deklaruotos
gyvenamosios vietos“ naudojamas rinkimų į
Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymuose. Be to, visuose rinkimų
įstatymuose kalbama apie rinkėjų sąrašų
tikslinimą
ir
naudojamas
terminas
„deklaruotos gyvenamosios vietos adresas“.
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1) Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše: vardas,
pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybę
patvirtinančio asmens dokumento numeris, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas;
2) savivaldybių rinkėjų sąrašuose: vardas, pavardė,
asmens kodas, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios
vietos adresas;
3) rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašuose: vardas,
pavardė ir gyvenamosios vietos adresas. Rinkėjų, kurie yra
pareiškę nesutikimą, kad jų deklaruotos gyvenamosios
vietos adresas būtų skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų
sąraše, gyvenamosios vietos adresas nurodomas tik
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priede ir rinkėjo kortelėje.
PR
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4. Likus ne daugiau kaip 7 6 dienoms iki rinkimų,
išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
pripažintais pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai
rinkėjų sąrašai. Galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti keičiami
tik
su
Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
sutikimu. Elektroninis Lietuvos Respublikos rinkėjų
sąrašas pasibaigus rinkimams yra saugomas ir naudojamas
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytu terminu ir
tvarka.
3. Rinkėjo perkėlimą iš vienos rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašo į kitos toje pačioje savivaldybėje esančios rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašą tvarko savivaldybės rinkimų
komisija apylinkės rinkimų komisijos teikimu ir apie
rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašuose padarytus pakeitimus
praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai. Rinkėjo perkėlimą
iš vienos savivaldybės rinkėjų sąrašo į kitos savivaldybės
rinkėjų sąrašą tvarko Vyriausioji rinkimų komisija
savivaldybės rinkimų komisijos teikimu ir apie padarytus
pakeitimus praneša savivaldybių rinkimų komisijoms.
Rinkėją įrašyti arba išbraukti iš Lietuvos Respublikos

Tai yra sekmadienis. VRK dėl vieno šio
klausimo sekmadienį turi rinktis į posėdį.

Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
informacinėje sistemoje yra sudaryta galimybė
apylinkės rinkimų komisijai tvarkyti savo
apylinkės rinkėjų sąrašą. Apylinkės rinkimų
komisija suveda rinkėjo pateiktą prašymą, kurį
turi patvirtinti arba atmesti savivaldybės
rinkimų komisija.
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rinkėjų sąrašo gali tik Vyriausioji rinkimų komisija šio
įstatymo 24 straipsnyje nustatytais atvejais.
,,1. Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją po galutinių rinkėjų
sąrašų patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos
18 valandos kreipiasi į šios rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašą neįrašytas rinkėjas ir pateikia Lietuvos Respublikos
piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą
apie deklaruotą gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi
būti priskirta šios rinkimų apylinkės teritorijai), apylinkės
rinkimų komisija įrašo rinkėją į papildomą rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašą ir leidžia jam balsuoti
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, o šio
rinkėjo vardą, pavardę, asmens kodą, jo paso arba asmens
tapatybės kortelės numerį ir adresą tuoj pat praneša
savivaldybės rinkimų komisijai. Apylinkės rinkimų
komisija informacinių ir ryšių technologijų pagalba
patikrina Savivaldybės rinkimų komisija patikrina, ar
rinkėjas yra įrašytas į savivaldybės rinkėjų sąrašą, ir imasi
priemonių užtikrinti, kad rinkėjas negalėtų balsuoti du
kartus arba kad jo užpildyti biuleteniai būtų skaičiuojami
tik vieną kartą. Jeigu rinkėjas yra balsavęs du kartus,
skaičiuojamas tik tas balsas, kuris pateko į rinkimų
apylinkės balsadėžę. Kitas šio rinkėjo balsas, gautas paštu
arba balsavus pagal papildomą apylinkės rinkėjų sąrašą,
neskaičiuojamas.“
3. Pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus
iškėlimas pradedamas ne anksčiau kaip likus 80 83
dienųoms ir baigiamas ne vėliau kaip likus 65 dienoms iki
rinkimų dienos.
Papildyti šio straipsnio 2 dalies tekstą žodžiais „jo paties“
ir tekstą išdėstyti taip:
„2. Jeigu pretendentą būti kandidatu į Respublikos
Prezidentus iškėlė partijos, jų sprendimas taip pat
pateikiamas raštu. Pretendentas būti kandidatu į
Respublikos Prezidentus privalo atvykti ir pateikti

Leidimas tikslinti rinkėjų sąrašus išimtinai tik
iki rinkimų dienos 18 valandos, jeigu į
apylinkės rinkimų komisiją po galutinių
rinkėjų sąrašų patvirtinimo, kreipiasi į šios
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašytas
rinkėjas buvo aktualus, kai Lietuvos
Respublikoje dar tik buvo kuriama elektroninė
gyventojų registro duomenų bazė ir vystoma
rinkimų informacinė sistema. Šiuo metu
informacinių technologijų pagalba galima
užtikrinti dvigubo balsavimo negalimumo
principą net ir netaikant 18 valandos taisyklės.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina šį apribojimą
panaikinti.

Norėtųsi visuose
vienodumo.

rinkimų

įstatymuose

Patikslinti tekstą tam, kad pretendentas būti
kandidatu pats susimoka rinkimų užstatą ir
užstatas
grąžinamas
jį
sumokėjusiam
asmeniui, t. y. kandidatui į Respublikos
Prezidentus, jei jis rinkimų metu gavo daugiau
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Vyriausiajai rinkimų komisijai Lietuvos Respublikos
pilietybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą apie jo
paties sumokėtą paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio
mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) 5 dydžių
užstatą. Rinkimų užstatas yra grąžinamas jį sumokėjusiam
asmeniui po rinkimų, jeigu jų metu kandidatas į
Respublikos Prezidentus gavo daugiau kaip 7 procentus
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.“
1. Likus iki rinkimų ne mažiau kaip 45 dienoms,
pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus
privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai jos išduotus
rinkėjų parašų rinkimo lapus. Be to, kiekvienas
pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus turi
pateikti gyventojų pajamų mokesčio ir gyventojo turto
deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus
Valstybinės mokesčių inspekcijos, taip pat privačių
interesų deklaraciją; šie dokumentai gali būti pateikiami ir
elektroniniu būdu, taip pat atspausdinti ir pasirašyti
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.
6. Likus iki rinkimų dienos ne mažiau kaip 30 dienų,
Vyriausioji rinkimų komisija oficialiai savo interneto
svetainėje paskelbia visų kandidatais į Respublikos
Prezidentus įregistruotų asmenų sąrašą ir ne vėliau kaip per
24 valandas nuo šio sąrašo paskelbimo išduoda šiems
asmenims kandidato į Respublikos Prezidentus
pažymėjimus.
1. Partijos, rinkimų komitetai, partijų ir rinkimų komitetų
atstovai rinkimų komisijose ir kandidatai turi teisę skirti ne
daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje rinkimų
apylinkėje. Prašymai išduoti stebėtojo pažymėjimą turi
būti pateikti rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 4
dienoms iki rinkimų. Stebėtojais draudžiama skirti
seniūnus ir seniūnų pavaduotojus tose rinkimų apylinkėse,
kurios įeina į jų seniūnijų aptarnaujamą teritoriją. Rinkimų
stebėtojas yra asmuo, turintis Vyriausiosios rinkimų

kaip 7 % rinkimuose dalyvavusių rinkėjų
balsų.

Pareiškinių dokumentų pateikimas yra
pasikeitęs ir jau ne vieneri rinkimai kaip
dokumentai yra pateikiami elektroniniu būdu
(portale Rinkėjo puslapis), atspausdinti ir
pasirašyti kandidato. Atspausdinti ir pasirašyti
VRK prašo todėl, kad dažnai sistemoje
dokumentus pildo partijų atstovai.

Suvienodinama su kitais rinkimų įstatymais.

Nėra aiškaus reglamentavimo, iki kada partija,
kandidatas ar organizacija turi teikti stebėtojus.
Kyla nesusipratimų, kai rinkimų komisija,
gavusi prašymą iki rinkimų likus 1 ar 2
dienoms,
nespėja
išduoti
stebėtojo
pažymėjimo, todėl prašome įvesti terminą iki
išankstinio balsavimo pradžios.
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komisijos nustatytos formos rinkimų stebėtojo
pažymėjimą. Jis turi teisę stebėti rinkimus savivaldybės ar
rinkimų apylinkės, kuri nurodyta jo pažymėjime,
teritorijoje ir bet kuriame pašto skyriuje. Rinkimų stebėtojo
pažymėjimą išduoda:
,,1. Bet kam draudžiama naudotis tarnybine padėtimi
valstybės, ar savivaldybių ar Europos Sąjungos
institucijose ir įstaigose, taip pat valstybinėse ar
savivaldybių visuomenės informavimo priemonėse
vykdant bet kokią rinkimų agitaciją, pavesti tai daryti
kitiems asmenims ar kaip nors kitaip naudojantis tarnybine
padėtimi bandyti paveikti rinkėjų valią. Valstybės,
savivaldybių ar Europos Sąjungos pareigūnams
draudžiama naudojantis tarnybine padėtimi sudaryti sau ar
kitiems išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas. Šį straipsnį
pažeidęs pareigūnas gali būti patrauktas administracinėn
arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta
tvarka.“
1. Rinkimų agitacija, nepaisant jos būdų, formų ir
priemonių, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų
pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus
nuolatinę vaizdinę agitaciją, iškabintą iki prasidedant šiam
rinkimų agitacijos draudimui. Rinkimų agitacijos
draudimo laikotarpiu ir balsavimo iš anksto metu jokių
vaizdinių rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas,
kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti
balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą,
kuriame yra balsavimo patalpa, ir pastate, kuriame
balsuojama paštu specialiai balsavimui sudarytuose
paštuose (toliau – specialūs paštai) šio įstatymo 61, 62, 63
straipsniuose nustatyta tvarka. Jeigu tuo pačiu metu kartu
vyksta arba Seimo rinkimų, arba rinkimų į Europos
Parlamentą, arba savivaldybių tarybų rinkimų agitacija
arba agitacija dėl referendumo, rinkimų agitacija
draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir

Siekiant užtikrinti politinės kampanijos ir
rinkimų skaidrumą, bei užkirsti kelią
bandymams sustiprinti savo asmeninę ar
politinės partijos pozicijas rinkimuose,
pasinaudojant Europos Sąjungos institucijų
teikiamu finansavimu (pavyzdžiui, kaip
Europos Parlamento nariui) būtina išplėsti
naudojimosi tarnybine padėtimi sąvoką ir
reglamentuoti šiuos atvejus, taip užtikrinant
kandidatų ir politinių partijų lygiateisiškumą.
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rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos tokiomis pačiomis,
kaip šioje dalyje nurodyta, sąlygomis ir tvarka.
Rinkimų dieną balsavimo patalpa atidaroma tik susirinkus
joje ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos narių.
Rinkimų komisijos pirmininkas su komisijos nariais
patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ir ją antspauduoja. arba
plombuoja. Įsitikinęs, kad balsavimo patalpa įrengta
nepažeidžiant nustatytų reikalavimų, apylinkės rinkimų
komisijos pirmininkas į balsų skaičiavimo protokolą įrašo
visą apylinkės rinkimų komisijos gautų biuletenių skaičių,
išdalija rinkimų biuletenius ir rinkėjų sąrašus komisijos
nariams, kiekvienam komisijos nariui išduotų rinkimų
biuletenių skaičių įrašo į rinkimų apylinkės balsų
skaičiavimo protokolą ir atidaro balsavimo patalpą taip
paskelbdamas rinkimų pradžią.
5. Vyriausioji rinkimų komisija užsienio reikalų ministro
teikimu sudaro Lietuvos Respublikos diplomatinių
atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose vyksta balsavimas,
sąrašą ir kiekvienai diplomatinei atstovybei ir konsulinei
įstaigai nustato balsavimo jose dienas (ne mažiau kaip 10
5 dienųoms).

Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kai per 3 mėnesius
po Respublikos Prezidento rinkimų galutinių rezultatų
paskelbimo parengia ir išleidžia knygą apie Respublikos
Prezidento rinkimų rezultatus ir per 4 mėnesius perduoda
Lietuvos valstybės naujajam archyvui nuolat saugoti
rinkimų apylinkių, savivaldybių rinkimų komisijų balsų
skaičiavimo protokolus, pareiškinius dokumentus
(išskyrus parašų rinkimo lapus), Vyriausiosios rinkimų
komisijos posėdžių protokolus ir sprendimus, Respublikos
Prezidento rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą. Po
to Vyriausioji rinkimų komisija nustatyta tvarka gali

Kadangi nemažai balsadėžių yra skaidrių, su
dangčiu,
tai
tokios
balsadėžės
yra
plombuojamos.

Balsavimui numatytos 10 dienų, iš kurių 9
praktiškai yra skirtos išankstiniam balsavimui.
Toks didelis išankstinio balsavimo dienų
skaičius nepasiteisina, nes tuo metu jau vyksta
balsavimas paštu, o gyvai balsuojančių rinkėjų
aktyvumas padidėja tik likus kelioms dienoms
iki rinkimų dienos. Trumpesnis išankstinio
balsavimo laikas leistų taupiau naudoti
valstybės lėšas.
Gerokai pasikeitė rinkimų rezultatų ir
duomenų pateikimo galimybės – visa
informacija apie rinkimus, tame tarpe ir
rezultatai, yra pateikiama VRK interneto
svetainėje.
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nuspręsti sunaikinti nesaugotinus Respublikos Prezidento
rinkimų dokumentus.

Lietuvos Respublikos rinkimų į
Europos Parlamentą įstatymas
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3. Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo
faktus tiria ir dėl jų sprendžia savivaldybių rinkimų
komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka, vertina Vyriausioji rinkimų komisija. Apie
nustatytą papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija
paskelbia savo interneto svetainėje kartu su kandidato,
pažeidusio šį įstatymo straipsnį, pasižadėjimu laikytis
draudimo papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius
asmenis. Pripažinus papirkimo faktus šiurkščiu šio
įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir kituose įstatymuose
nurodytos pasekmės.

Skirtingi rinkimų įstatymai skirtingai
reglamentuoja
apygardų
(savivaldybių)
rinkimų komisijų ir VRK kompetencijos
apimtis. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad
daugumos
įstatymų
reglamentuojančių
rinkimus 3 punktas nustato, kad papirkimo
faktus tiria savivaldybių rinkimų komisijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija.
Išskirtinai Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatyme yra nustatyta, kad papirkimo
faktus tiria ir dėl jų sprendžia apygardų
rinkimų komisijos Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatyta tvarka, o vertina
Vyriausioji rinkimų komisija. Siūloma
suvienodinti nustatant, kad papirkimo faktus
tiria ir dėl jų sprendžia savivaldybių rinkimų
komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų
komisija.
Laikytina,
kad
apygardų
(savivaldybių) rinkimų komisijos gali greičiau
ir detaliau ištirti papirkimo faktus dėl to jų
priimami sprendimai turėtų būti VRK tik
peržiūrimi tik susipažinti jei nėra skundų ir
paskelbiami interneto svetainėje.
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Visų rinkimų bei referendumo įstatymuose šie straipsniai
nustato Rinkimų ar Referendumo rengimo ir vykdymo
išlaidas. Visuose įstatymuose siūloma suvienodinti šių
straipsnių tekstą ir išdėstyti taip:
„............... rinkimų (ar referendumo) rengimo ir vykdymo
išlaidos apmokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.
Iš valstybės biudžeto apmokamos rinkimų komisijų
išlaidos rinkimams organizuoti ir vykdyti bei už rinkimų
komisijų narių ir jas aptarnaujančio personalo bei
balsavimo komisijų darbą. Iš savivaldybių biudžetų
apmokama už balsavimo bei apygardų (ar savivaldybių) ir
apylinkių rinkimų komisijų būstinių patalpų išlaikymą,
balsavimo patalpų įrengimo inventoriaus įsigijimą ir
išsaugojimą. Už rinkėjų pavėžėjimą į rinkimų apylinkes
balsuoti, kai pavėžėjimas organizuojamas Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka, apmokama iš valstybės
ir savivaldybių biudžetų. Jeigu savivaldybė nesuteikia
tinkamų patalpų ar inventoriaus rinkimų apylinkės būstinei
ir balsavimo patalpoms, tam Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimu panaudojamos valstybės biudžeto
lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas balsavimo patalpoms ir
inventoriui per 2 mėnesius po rinkimų Vyriausioji rinkimų
komisija ne ginčo tvarka išieško iš savivaldybės.“
,,2. Į savivaldybės rinkimų komisiją ir apylinkės rinkimų
komisiją gali būti siūlomas nepriekaištingos reputacijos
Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolat Lietuvos
Respublikoje gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės
narės pilietis, jeigu jis turi teisę būti renkamas Europos
Parlamento nariu (neatsižvelgiant į kandidatui nustatytą
jauniausią amžių, bet rinkimų dieną ne jaunesnis kaip 18
metų), turi aukštąjį išsilavinimą ir nebuvo per paskutinius
trejus rinkimus į Europos Parlamentą, Seimo, Respublikos
Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus arba
referendumą atleistas iš rinkimų arba referendumo
komisijos už Seimo rinkimų, Respublikos Prezidento

Siūloma suvienodinti tekstą visų rinkimų bei
referendumo įstatymuose pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 8 straipsnis, 1 dalis).
Referendumo įstatyme iš viso nėra numatytas
apmokėjimas už balsavimo komisijų darbą.
(Šio įstatymo dėl darbo užmokesčio
skaičiavimo 2017 m. pakeitimo projekte taip
pat nėra numatyta apmokėjimo balsavimo
komisijoms už darbą).

Būtina suvienodinti rinkimų įstatymus.
Vienuose rinkimų įstatymuose yra nuostata
apie tai, kad į rinkimų komisijų narius negali
būti siūlomi tokie asmenys, kurie nebuvo
atestuoti apygardos rinkimų komisijos arba
Vyriausiosios rinkimų komisijos, o kituose
įstatymuose (STR, PR ir EPR) nėra.
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rinkimų, Rinkimų į Europos Parlamentą, Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymų ar Referendumo įstatymo
pažeidimą ar dėl jo netinkamo pareigų atlikimo nebuvo
atestuotas apygardos rinkimų komisijos arba
Vyriausiosios rinkimų komisijos. Reikalavimas turėti
aukštąjį išsilavinimą netaikomas apylinkės rinkimų
komisijos nariui, apylinkės rinkimų komisijos pirmininkui,
turintiems darbo rinkimų komisijos nariu ar pirmininku
patirties, ir savivaldybės rinkimų komisijos nariui ar
pirmininkui, turintiems darbo savivaldybių rinkimų
komisijos nariu ar pirmininku patirties. Rinkimų komisijų
nariams, pirmininkams Vyriausioji rinkimų komisija jos
nustatyta tvarka organizuoja mokymus.“
2) partija ar jų koalicija, per paskutinius savivaldybės
tarybos rinkimus gavusi ne mažiau kaip 2 šios
savivaldybės tarybos narių mandatų. Jeigu partija
savivaldybės tarybos narių mandatų gavo būdama
koalicijoje, kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje
dalyvavusiomis partijomis.
6. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta arba pasiūlytosios
neatitinka šio įstatymo reikalavimų, arba jos buvo
pasiūlytos po nustatyto termino, savivaldybės rinkimų
komisija gali sumažinti anksčiau nustatytą apylinkės
rinkimų komisijos narių skaičių arba kreiptis į
savivaldybės administracijos direktorių, kad šis pasiūlytų
trūkstamas kandidatūras. Savivaldybės administracijos
direktoriaus siūlomi asmenys negali būti partijų nariai ar
jais tapti iki rinkimų komisijos nario įgaliojimų pabaigos.
Jeigu ne mažiau kaip 3 savivaldybės rinkimų komisijos
nariai posėdyje skiriant apylinkės rinkimų komisijos narį
prieštarauja savivaldybės administracijos direktoriaus
siūlomo asmens paskyrimui apylinkės rinkimų komisijos
nariu, šis asmuo negali būti skiriamas komisijos nariu.
Apylinkės rinkimų komisijoje turi būti mažiausiai 5
nariai.

Suvienodinama su Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymu, kas yra labai logiška. VRK
nereikėtų aiškinti partijoms, kaip įstatyme
suprasti žodį mandatų.
Suvienodinama su Seimo rinkimų įstatymu.
Pritariame, kad turi būti nurodyta, kiek
mažiausiai narių turi būti apylinkės rinkimų
komisijoje. Priešingu atveju, kad apylinkės
rinkimų komisija nebūtų iš 2 ar 3 narių.
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Visų rinkimų bei referendumo įstatymuose šie straipsniai
nustato Paramą rinkimų komisijoms ir valstybės biudžeto
lėšų rinkimams organizuoti skyrimą apygardų (ar
savivaldybių) rinkimų komisijoms.
Visuose įstatymuose siūloma suvienodinti šių straipsnių
tekstą ir išdėstyti taip:
„1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
padėti rinkimų komisijoms vykdyti įgaliojimus ir teikti
komisijų funkcijoms atlikti reikalingus duomenis.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai ne vėliau
kaip per 3 dienas privalo apsvarstyti rinkimų komisijų
pateiktus prašymus ir duoti rinkimų komisijoms
motyvuotus atsakymus.
3. Apygardos (ar savivaldybės) rinkimų komisijos
pirmininkas turi teisę sudaryti darbo sutartis su
darbuotojais,
reikalingais
pagalbiniams
rinkimų
organizavimo darbams atlikti. Šias darbo sutartis
apygardos (ar savivaldybės) rinkimų komisijos
pirmininkas sudaro Vyriausiosios rinkimų komisijos vardu
pagal įgaliojimą. Atlyginimo už darbą rinkimų komisijose
tvarką ir atlyginimo dydžius Vyriausiosios rinkimų
komisijos teikimu nustato Vyriausybė.
4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
suteikti rinkimų komisijoms tinkamas patalpas, įrangą,
kompiuterinę techniką ir interneto ryšį rinkimams rengti ir
vykdyti. Rinkimams suteikiamų balsavimo patalpų
tinkamumą ir jų įrengimą judėjimo ir (ar) regėjimo negalią
turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams privalo
įvertinti savivaldybių institucijos, atsakingos už viešosios
paskirties pastatų pritaikymą specialiesiems poreikiams.“

Siūloma suvienodinti tekstą visų rinkimų bei
referendumo įstatymuose pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 22 straipsnis, 1,2,3,4 dalys).
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„8. Apygardos (ar savivaldybės) rinkimų
komisijos pirmininkas kontroliuoja, kaip naudojamos
rinkimams organizuoti apygardos (ar savivaldybės)
rinkimų komisijai skirtos valstybės biudžeto lėšos, ir už jų
panaudojimą atsiskaito Vyriausiajai rinkimų komisijai.“
4. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą ir
savivaldybių rinkėjų sąrašus elektroninių ryšių
priemonėmis sudaro ir tvarko Vyriausioji rinkimų komisija
kartu su Lietuvos Respublikos gyventojų registro
tvarkytoju. Rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai yra
elektroninėje informacijos laikmenoje ir spausdinami kaip
išankstinis rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašas, kuris
naudojamas rinkėjo kortelėms įteikti ir rinkėjams
susipažinti. Atspausdintas rinkimų apylinkės galutinis
rinkėjų sąrašas naudojamas balsuoti rinkimų dieną. Kartu
su rinkimų apylinkės galutiniu rinkėjų sąrašu spausdinami
jo priedai, kuriuose nurodomi šiame rinkėjų sąraše padaryti
pakeitimai. Sudarant rinkėjų sąrašus, naudojami šie
asmens duomenys:
3) rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše: vardas,
pavardė ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas.
Rinkėjų, kurie yra pareiškę nesutikimą, kad jų adresas būtų
skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, šis adresas
nurodomas rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priede ir
rinkėjo kortelėje.
5. Likus ne daugiau kaip 7 6 dienoms iki rinkimų,
išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
pripažintais pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai
rinkėjų sąrašai. Galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti keičiami
(dėl rinkėjo mirties, dėl balsavimo užsienyje, dėl dvigubo
balsavimo išvengimo priemonių, pasikeitus rinkėjų adresui
po sąrašo sudarymo ir kita) tik Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatyta tvarka per instituciją, įgaliotą tvarkyti
rinkėjų sąrašus. Galutinio rinkėjų sąrašo pakeitimas

Siūloma suvienodinti visus rinkimų įstatymus.
Šiuo
metu
terminas
„deklaruotos
gyvenamosios vietos“ naudojamas rinkimų į
Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymuose. Be to, visuose rinkimų
įstatymuose kalbama apie rinkėjų sąrašų
tikslinimą
ir
naudojamas
terminas
„deklaruotos gyvenamosios vietos adresas“.

Tai yra sekmadienis. VRK dėl vieno šio
klausimo sekmadienį turi rinktis į posėdį.
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padaromas gavus Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario (narių) sutikimą
dėl sąrašo pakeitimo. Apie galutinio rinkėjų sąrašo
pakeitimų skaičių nedelsiant pranešama Vyriausiosios
rinkimų komisijos nariams. Elektroninis Lietuvos
Respublikos rinkėjų sąrašas, pasibaigus rinkimams, yra
saugomas ir naudojamas Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka.
3. Rinkėjo perkėlimą iš vienos rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašo į kitos toje pačioje savivaldybėje esančios rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašą tvarko savivaldybės rinkimų
komisija apylinkės rinkimų komisijos teikimu ir apie
šiuos rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašų pakeitimus praneša
Vyriausiajai rinkimų komisijai. Rinkėjo perkėlimą iš
vienos savivaldybės rinkėjų sąrašo į kitos savivaldybės
rinkėjų sąrašą savivaldybės rinkimų komisijos teikimu
tvarko Vyriausioji rinkimų komisija arba jos tam įgaliota
kompetentinga institucija ir apie šiuos rinkėjų sąrašų
pakeitimus praneša savivaldybių rinkimų komisijoms.
Rinkėją įrašyti į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą arba
iš jo išbraukti gali tik Vyriausioji rinkimų komisija šio
įstatymo 26 straipsnyje nustatytais atvejais, o šio įstatymo
26 straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais – ir
savivaldybių rinkimų komisijos.
,,1. Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją po galutinių rinkėjų
sąrašų patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos
18 valandos kreipiasi neįrašytas į šios rinkimų apylinkės
rinkėjų sąrašą rinkėjas, kuris yra Lietuvos Respublikos
pilietis arba nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje
kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis, ir
pateikia pasą ar asmens tapatybės kortelę ir dokumentą
apie deklaruotą gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi
būti priskirta šios rinkimų apylinkės teritorijai), apylinkės
rinkimų komisija įrašo rinkėją į papildomą rinkimų

Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
informacinėje sistemoje yra sudaryta galimybė
apylinkės rinkimų komisijai tvarkyti savo
apylinkės rinkėjų sąrašą. Apylinkės rinkimų
komisija suveda rinkėjo pateiktą prašymą, kurį
turi patvirtinti arba atmesti savivaldybės
rinkimų komisija.

Leidimas tikslinti rinkėjų sąrašus išimtinai tik
iki rinkimų dienos 18 valandos, jeigu į
apylinkės rinkimų komisiją po galutinių
rinkėjų sąrašų patvirtinimo, kreipiasi į šios
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašytas
rinkėjas buvo aktualus, kai Lietuvos
Respublikoje dar tik buvo kuriama elektroninė
gyventojų registro duomenų bazė ir vystoma
rinkimų informacinė sistema. Šiuo metu
informacinių technologijų pagalba galima
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apylinkės rinkėjų sąrašą ir leidžia jam balsuoti
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, o šio
rinkėjo vardą, pavardę, asmens kodą, jo paso arba asmens
tapatybės kortelės numerį ir adresą tuoj pat praneša
savivaldybės rinkimų komisijai. Apylinkės rinkimų
komisija informacinių ir ryšių technologijų pagalba
patikrina Savivaldybės rinkimų komisija patikrina, ar
rinkėjas įrašytas į savivaldybės rinkėjų sąrašą, ir imasi
priemonių užtikrinti, kad rinkėjas negalėtų du kartus
balsuoti arba jo užpildyti biuleteniai būtų skaičiuojami tik
vieną kartą. Jeigu rinkėjas yra balsavęs du kartus,
skaičiuojamas tik tas balsas, kuris pateko į rinkimų
apylinkės balsadėžę. Kitas šio rinkėjo balsas, gautas paštu
arba balsavus pagal papildomą apylinkės rinkėjų sąrašą,
neskaičiuojamas.“
2) politinės partijos registracijos dokumentų nuorašą, taip
pat gali pateikti programą, rinkimų programą VRK
nustatyta tvarka;

užtikrinti dvigubo balsavimo negalimumo
principą net ir netaikant 18 valandos taisyklės.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina šį apribojimą
panaikinti.

Trumpą rinkimų programą partija privalo
pateikti VRK, nes yra leidžiamas rinkimų
programų leidinys. VRK, prieš kiekvienus
rinkimus tvirtina partijų rinkimų programų
spausdinimo tvarką.
Per kiekvienus rinkimus biografijos daug
klausimų tiek kandidatams, tiek VRK. Visi
biografiją supranta skirtingai ir kandidatai
pateikia rašinius, VRK tenka išbraukti
nereikalingus sakinius, t.y. netinkančią
informaciją biografijai, propagandines mintis
ir pan.

4) kiekvieno keliamo kandidato sutikimą būti šios partijos
ar rinkimų komiteto iškeltu kandidatu, paties kandidato
užpildytą kandidato į Europos Parlamento narius anketą ir
pajamų bei turto deklaracijų, pateiktų Valstybinei
mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus,
patvirtintus tos mokesčių inspekcijos, kuriai deklaracijos
buvo pateiktos, taip pat privačių interesų deklaraciją ir
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos
pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ar
rinkimų teisę turinčius asmenis. Be to, partija ar rinkimų
komitetas turi pateikti kiekvieno kandidato nuotrauką,
gyvenimo aprašymą Vyriausiosios rinkimų komisijos
patvirtintos formos biografiją;
5. partijos, rinkimų komiteto pareiškinius dokumentus, Tai yra šeštadienis ir tai sukelia nepatogumų
neįskaitant užpildytų parašų rinkimo lapų, Vyriausioji tiek kandidatams, partijoms, tiek pačiai VRK.
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rinkimų komisija pradeda priimti likus 85 83 dienoms iki
rinkimų ir baigia 17 valandą likus 65 dienoms iki rinkimų.
Dokumentai, įteikti pasibaigus pareiškinių dokumentų
pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais
dokumentais.
13. Pareiškiniai dokumentai gali būti teikiami elektroniniu
būdu., taip pat atspausdinti ir pasirašyti. Rinkėjai taip
pat gali Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
elektroniniu būdu savo parašais paremti partijos, rinkimų
komiteto iškeltą sąrašą.
2. Gavusi partijos pareiškinius dokumentus, Vyriausioji
rinkimų komisija turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną
kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl partijos registracijos
fakto ir partijos įstatų galiojimo patvirtinimo. Teisingumo
ministerija per 2 dienas turi duoti rašytinį atsakymą ir
pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai galiojančių partijos
įstatų nuorašą.
1. Rinkimų komitetas, partija ar rinkimų koalicija bet
kuriuo metu pati gali paskelbti savo pareiškinius
dokumentus visiškai ar iš dalies atšauktais, tačiau ne vėliau
kaip likus 28 35 dienoms iki rinkimų. Rinkimų komitetas,
partija ar rinkimų koalicija Vyriausiajai rinkimų komisijai
tai praneša pareiškimu ir apie tai yra informuojami
atitinkami atstovai rinkimams Vyriausiojoje rinkimų
komisijoje. Atšaukus pareiškinius dokumentus, rinkimų
užstatas gali būti grąžinamas tik po rinkimų, jeigu jis taps
grąžintinu, kaip tai nustatyta šio įstatymo 42 straipsnyje.
Panaikinus viso kandidatų sąrašo registraciją arba
neįregistravus kandidatų sąrašo dėl pareiškinių dokumentų
trūkumų arba dėl pavėluotai pateiktų pareiškinių
dokumentų, rinkimų užstatas negrąžinamas.

Pareiškinių dokumentų pateikimas yra
pasikeitęs ir jau ne vieneri rinkimai kaip
dokumentai yra pateikiami elektroniniu būdu
(portale Rinkėjo puslapis), atspausdinti ir
pasirašyti kandidato. Atspausdinti ir pasirašyti
VRK prašo todėl, kad dažnai sistemoje
dokumentus pildo partijų atstovai.
Tai yra jau labai sena įstatymo nuostata, kuri
šiuo metu yra neaktuali. Pasikeitus Politinių
partijų įstatymui, Teisingumo ministerija ne
vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir
iki lapkričio 1 d. praneša VRK, kurios partijos
atitinka šio įstatymo reikalavimus. To VRK
užtenka.
Pagal galiojantį įstatymą, VRK likus ne
mažiau kaip 30 dienų iki rinkimų privalo
paskelbti kandidatus, bet dar negalima
spausdinti leidinių, plakatų, biuletenių, nes gal
kuris kandidatas dar atšauks pareiškinius
dokumentus. Todėl siūlytina numatyti, kad
VRK 30 dienų iki rinkimų paskelbtų kiek
įmanoma galutinius kandidatų sąrašus.
O likus ne mažiau kaip 20 dienų iki rinkimų
biuleteniai jau turi būti diplomatinėse
atstovybėse, nes jau prasideda balsavimas
paštu užsienyje gyvenantiems Lietuvos
Respublikos piliečiams.
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,,2. Kandidatų diskusijos per radiją, ir televiziją ar
informacinės visuomenės informavimo priemones
finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis iš Vyriausiajai
rinkimų komisijai skirtų asignavimų.“
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6. Kandidatų sąrašus ir jų rinkimų programas per 20 dienų
nuo pateikimo išspausdina Vyriausioji rinkimų komisija ne
vėliau kaip likus 20 dienų iki rinkimų dienos. Rinkimų
programų spausdinimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų
komisija.
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2) valstybės ar savivaldybių įmonėms priklausančiose
transporto priemonėse ir ant jų išskyrus atvejus, kai
reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai
priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems
asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių įmonės
negali daryti tiesioginio ar netiesioginio lemiamo
poveikio;

Būtina peržiūrėti kandidatų naudojimosi
visuomenės
informavimo
priemonėmis
sąlygas ir tvarką.
Kadangi nėra galimybių sudaryti lygias
sąlygas
visiems
vienmandačių
ir
daugiamandatės
rinkimų
apygardų
kandidatams pasisakyti per radiją ir televiziją
(kaštai dideli, laidos ne visada būna įdomios ir
t. t.), todėl verta svarstyti galimybę pereiti prie
informacinės
visuomenės
informavimo
priemonių, atitinkamai pakeičiant teisinį
reglamentavimą.
Praktikoje yra taip: VRK prašo kandidatų ir
partijų trumpų rinkimų programų kartu su
pareiškiniais dokumentais. Ir pasibaigus
pareiškinių dokumentų pateikimo laikui,
programos pradedamos taisyti, maketuoti ir
pan. Jos atspausdinamos ir pristatomos
rinkimų komisijoms platinti rinkėjams likus
apie 3 savaites iki rinkimų dienos.
Visuose rinkimų įstatymuose, išskyrus rinkimų
į Europos Parlamentą, yra numatyta, išimtis iš
draudimo įrengti ir skleisti išorinę politinę
reklamą valstybės ar savivaldybių įmonėms
priklausančiose transporto priemonėse ir ant
jų, kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo
įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis
tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar
savivaldybių įmonės negali daryti tiesioginio
ar netiesioginio lemiamo poveikio. Skirtingas
reglamentavimas kelia problemas politinės
kampanijos dalyviams ypatingai, kai vyksta
kelios kampanijos. Siūloma šią nuostatą
suvienodinti visuose rinkimuose.
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Jeigu, Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus
kandidatus ir kandidatų sąrašus, visuomenės informavimo
priemonė paskelbia kandidatą, partiją ar rinkimų komitetą,
iškėlusį kandidatų sąrašą, kompromituojančią medžiagą
(vėliausiai tokius duomenis galima skelbti: visuomenės
informavimo priemonėje, kuri leidžiama daugiau kaip 3
kartus per savaitę, – likus 5 dienoms iki rinkimų, kitose
visuomenės informavimo priemonėse – likus 10 dienų iki
rinkimų, bet visais atvejais kandidatą, partiją ar rinkimų
komitetą, iškėlusį kandidatų sąrašą, kompromituojanti
medžiaga gali būti paskelbta ne vėliau kaip
priešpaskutiniame iki rinkimų visuomenės informavimo
priemonės leidinio numeryje), ji privalo suteikti galimybę
kandidatui, partijai ar rinkimų komitetui pareikšti
atsakomąją nuomonę. Atsakomąją nuomonę sudaro
paskelbtos kompromituojančios medžiagos trumpas
išdėstymas ir atsakymas. Ji paprastai negali būti daugiau
kaip 3 kartus ilgesnė už kompromituojančią medžiagą.
Visuomenės informavimo priemonė atsakomąją nuomonę
turi paskelbti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai ji buvo
pareikšta, ir ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki rinkimų
agitacijos draudimo laikotarpio pradžios. Visuomenės
informavimo priemonė, kuri negali per šio įstatymo
nustatytą laikotarpį pati paskelbti atsakomąją nuomonę,
turi pasirūpinti savo lėšomis ją paskelbti per kitą
visuomenės informavimo priemonę.
,,1. Bet kam draudžiama naudotis tarnybine padėtimi
valstybės, ar savivaldybių ar Europos Sąjungos
institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip pat
nacionalinėse ar savivaldybių visuomenės informavimo
priemonėse vykdant bet kokią rinkimų agitaciją, pavesti tai
daryti kitiems asmenims ar kaip nors kitaip, naudojantis
tarnybine padėtimi, bandyti paveikti rinkėjų valią.
Valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos
pareigūnams, valstybės tarnautojams draudžiama

Siekiant užtikrinti politinės kampanijos ir
rinkimų skaidrumą, bei užkirsti kelią
bandymams sustiprinti savo asmeninę ar
politinės partijos pozicijas rinkimuose,
pasinaudojant Europos Sąjungos institucijų
teikiamu finansavimu (pavyzdžiui, kaip
Europos Parlamento nariui) būtina išplėsti
naudojimosi tarnybine padėtimi sąvoką ir
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naudojantis tarnybine padėtimi sudaryti sau, rinkimų
komitetui ar partijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas.
Šį straipsnį pažeidęs asmuo gali būti patrauktas
administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų
nustatyta tvarka.“
1. Partijos, rinkimų komitetai, partijų ir rinkimų komitetų
atstovai rinkimų komisijose ir kandidatai turi teisę skirti ne
daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje rinkimų
apylinkėje. Prašymai išduoti stebėtojo pažymėjimą turi
būti pateikti rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 4
dienoms iki rinkimų dienos. Stebėtojais draudžiama
skirti seniūnus ir seniūnų pavaduotojus tose rinkimų
apylinkėse, kurios įeina į jų seniūnijų aptarnaujamą
teritoriją. Rinkimų stebėtojas yra asmuo, turintis
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos
rinkimų stebėtojo pažymėjimą. Jis turi teisę stebėti
rinkimus savivaldybės ar rinkimų apylinkės, kuri nurodyta
jo pažymėjime, teritorijoje ir bet kuriame pašto skyriuje.
Rinkimų stebėtojo pažymėjimą išduoda:
Rinkimų dieną rinkėjams balsavimo patalpa atidaroma tik
susirinkus ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos
narių. Iki balsavimo patalpos atidarymo rinkėjams joje gali
būti tik apylinkės rinkimų komisijos nariai, rinkimų
stebėtojai ir budintis policininkas. Apylinkės rinkimų
komisijos pirmininkas su komisijos nariais patikrina, ar
balsadėžė yra tuščia, ir ją antspauduoja. arba plombuoja.
Po to, kai apylinkės rinkimų komisija nustato, kad
balsavimo patalpa parengta pagal nustatytus reikalavimus,
apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas į balsų
skaičiavimo protokolą įrašo apylinkės rinkimų komisijos iš
savivaldybės rinkimų komisijos gautų biuletenių skaičių,
antspauduoja rinkimų biuletenius, išdalija rinkėjų sąrašą ir
išduoda rinkimų biuletenius komisijos nariams,
kiekvienam komisijos nariui išduotų rinkimų biuletenių
skaičių įrašo į rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo

reglamentuoti šiuos atvejus, taip užtikrinant
kandidatų ir politinių partijų lygiateisiškumą.

Nėra aiškaus reglamentavimo, iki kada partija,
kandidatas ar organizacija turi teikti stebėtojus.
Kyla nesusipratimų, kai rinkimų komisija,
gavusi prašymą iki rinkimų likus 1 ar 2
dienoms,
nespėja
išduoti
stebėtojo
pažymėjimo, todėl prašome įvesti terminą iki
išankstinio balsavimo pradžios.

Kadangi nemažai balsadėžių yra skaidrių, su
dangčiu,
tai
tokios
balsadėžės
yra
plombuojamos.
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protokolą, atidaro rinkėjams balsavimo patalpą, taip
paskelbdamas rinkimų pradžią.
5. Vyriausioji rinkimų komisija užsienio reikalų ministro
teikimu sudaro Lietuvos Respublikos diplomatinių
atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose vyksta balsavimas,
sąrašą ir kiekvienai diplomatinei atstovybei ar konsulinei
įstaigai nustato balsavimo dienas (ne mažiau kaip 10 5
dienųoms).

Balsavimui numatytos 10 dienų, iš kurių 9
praktiškai yra skirtos išankstiniam balsavimui.
Toks didelis išankstinio balsavimo dienų
skaičius nepasiteisina, nes tuo metu jau vyksta
balsavimas paštu, o gyvai balsuojančių rinkėjų
aktyvumas padidėja tik likus kelioms dienoms
iki rinkimų dienos. Trumpesnis išankstinio
balsavimo laikas leistų taupiau naudoti
valstybės lėšas.

Visi rinkimų įstatymai
Visi
rinkimų
įstatymai

Dėl sąvokų vartojimo.

Visi
rinkimų
įstatymai

Dėl rinkėjų kortelės atsisakymo

Reglamentuojant rinkėjų sąrašų sudarymo ir
tikslinimo tvarką naudojamos morališkai
pasenusios sąvokos: ,,magnetinė laikmena“,
,,informacinių ryšių priemonėmis“. Siūlytina
jų atsisakyti, pakeičiant sąvoka ,,informacinės
ir ryšių technologijos“.
Siūlome atsisakyti vardinės rinkėjo kortelės.
Rinkėjo kortelė jau keli paskutiniai rinkimai
nebėra privaloma rinkimų dieną, o 2016 metų
Seimo
rinkimuose
įvedus
išankstinio
balsavimo lakštą, tokia rinkėjo kortelė nebėra
privaloma ir balsuojant iš anksto, specialiuose
paštuose, namuose ir pan.
Labai daug sulaukiame rinkėjų pasipiktinimų
dėl kortelės neįteikimo ar netinkamo įteikimo.
Kadangi kortelėje yra asmens duomenys, tai
kortelė turi būti įteikta asmeniškai. Yra
komisijų narių, kurie įteikia kaimynams, kas
draudžiama pagal rinkimų įstatymus. Yra daug
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namų su kodinėmis durimis, tad komisijų
nariai negali patekti pas rinkėjus ar rinkėjai
tiesiog neįsileidžia.
Komisijų nariai susiduria su daugybe
problemų, o naudą, kurios tikimasi iš rinkėjo
kortelės ne visada pavyksta gauti. 2013 m.
Valstybės kontrolė, atlikusi veiklos auditą
„Rinkimų organizavimas ir vykdymas“, taip
pat pateikė rekomendaciją – atsisakyti rinkėjo
kortelių.
Vietoj vardinių rinkėjo kortelių siūlome
rinkėjams platinti kvietimą į rinkimus, kuriame
nebūtų jokių asmens duomenų, o tik rinkimų
pavadinimas, rinkimų data ir rinkimų
apylinkės pavadinimas su adresu, tai yra, kada
ir kur atvykti rinkėjui. Tokius kvietimus būtų
galima tiesiog įdėti į pašto dėžutes. Nereikėtų
komisijų nariams eiti į kiekvieną butą, ir
išvengtume
nesusipratimų
ir
rinkėjų
pasipiktinimų. Vyriausioji rinkimų komisija
įsipareigoja vykdyti aktyvią kampaniją, kurios
metu būtų aiškinama rinkėjams, kad rinkėjo
kortelės nebus dalinamos, kad visi turi teisę
balsuoti be rinkėjo kortelės.
Vyriausioji rinkimų komisija gauna duomenis
apie rinkėjus, kurie turi teisę balsuoti namuose.
Tad komisijų nariai ateitų į namus tik pas
tokius rinkėjus, nes jiems reikia paaiškinti dėl
balsavimo teisės namuose įgyvendinimo,
užpildyti Prašymo balsuoti namuose formą.
Visi
rinkimų
įstatymai

Dėl išankstinio balsavimo

1) Visuose rinkimų įstatymuose straipsnio
pavadinimas
„Balsavimą
paštu“
yra
neteisingas ir klaidinantis, todėl siūlome
pavadinti „Išankstiniu balsavimu“. Įstatymų
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Visi
rinkimų
įstatymai

Dėl neveiksnių asmenų.

nuostatos apie išankstinį balsavimą yra
išdėliotos įvairiuose straipsniuose. Siūlome
straipsnyje „Išankstinis balsavimas“ surašyti
bendras nuostatas apie išankstinį balsavimą
(kas tai yra, kaip jis organizuojamas, kokio
tokio balsavimo procedūra ir pan.). Ir po jo
sekantys straipsniai eitų apie konkrečius
išankstinio balsavimo būdus, tai yra, vienas
straipsnis tik apie balsavimą iš anksto
savivaldybėje, kitas straipsnis tik apie
balsavimą namuose, toliau apie balsavimą
specialiuose paštuose ir pan.;
2) Siūlome terminą „balsavimas paštu“
pakeisti į terminą „balsavimas vokais“;
3) Balsavimą specialiuose paštuose perduoti
apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijoms
(dabar pagal galiojančius rinkimų įstatymus už
balsavimą specialiuose paštuose atsako
atitinkamo pašto vadovas – AB Lietuvos paštas
darbuotojai). Lietuvos paštui palikti tik: a)
balsavimą iš anksto apskričių centriniuose
paštuose per pakartotinius ar naujus rinkimus
(nors VRK siūlo atsisakyti šio balsavimo būdo)
ir b) išankstinio balsavimo metu užpildytų
išorinių vokų įteikimą apygardų (savivaldybių)
rinkimų komisijoms rinkimų dieną (bet dėl šio
punkto irgi galima dar svarstyti).
Šiuo metu rinkimus reglamentuojančiuose
aktuose yra atkartojama Lietuvos Respublikos
Konstitucijos nuostata, kad rinkimuose
nedalyvauja asmenys, teismo pripažinti
neveiksniais. Ši nuostata yra nebepakankama,
kadangi buvo sukurtas Neveiksnių ir ribotai
veiksnių asmenų registras, kuriame yra
kaupiami duomenys apie asmenis, teismo
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Visi
rinkimų
įstatymai

tvarka pripažintus neveiksniais tam tikroje
srityje.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina nustatyti, kad
Vyriausioji rinkimų komisija iš rinkėjų sąrašų
neveiksnius
asmenis
išbraukia
pagal
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
duomenis.
Dėl kandidatų naudojimosi visuomenės informavimo Būtina peržiūrėti kandidatų naudojimosi
priemonėmis ir sąlygomis.
visuomenės
informavimo
priemonėmis
sąlygas ir tvarką. Teisės aktai reikalauja
kandidatus laikyti lygiais ir sudaryti jiems
lygias galimybes pristatyti savo politinius
siekius ir programas. Turint omenyje, kad
Seimo rinkimuose paprastai dalyvauja virš
tūkstančio, o savivaldybių tarybų apie 16
tūkstančių kandidatų, užtikrinti visų šių
kandidatų debatus per nacionalinę televiziją
yra neįmanoma. Kadangi nėra galimybių
sudaryti lygias sąlygas visiems vienmandačių
ir
daugiamandatės
rinkimų
apygardų
kandidatams pasisakyti per radiją ir televiziją
(dėl didelio kandidatų skaičiaus, ypač Seimo ir
savivaldybių tarybų rinkimų metu, išauga
kaštai laidų, jos ne visada būna aktualios visai
visuomenės ir t.t.), todėl verta svarstyti
galimybę pereiti prie informacinės visuomenės
informavimo
priemonių,
atitinkamai
pakeičiant teisinį reglamentavimą.

Lietuvos Respublikos
referendumo įstatymas
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Dėl neveiksnių asmenų

Šiuo metu rinkimus reglamentuojančiuose
aktuose yra atkartojama Lietuvos Respublikos
Konstitucijos nuostata, kad rinkimuose
nedalyvauja asmenys, teismo pripažinti
neveiksniais. Ši nuostata yra nebepakankama,
kadangi buvo sukurtas Neveiksnių ir ribotai
veiksnių asmenų registras, kuriame yra
kaupiami duomenys apie asmenis, teismo
tvarka pripažintus neveiksniais tam tikroje
srityje.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina nustatyti, kad
Vyriausioji rinkimų komisija iš rinkėjų sąrašų
neveiksnius
asmenis
išbraukia
pagal
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
duomenis.
1) Eil. Nr.
Siūloma suvienodinti parašų rinkimo lapuose
2) Rinkėjo (piliečio) pavardė, vardas
stulpelių pavadinimus visuose rinkimų ir
3) Rinkėjo (piliečio) asmens tapatybės kortelės, paso referendumo įstatymuose.
dokumento numeris
4) Gimimo data
5) Gyvenamosios vietos adresas
6) Parašas ir data
5) Referendumo agitacija, nepaisant jos būdų, formų ir Suvienodinti su kitais rinkimų įstatymais.
priemonių, draudžiama likus 30 valandų iki balsavimo
referendume pradžios ir balsavimo dieną iki balsavimo
pabaigos, išskyrus išorinę politinę reklamą nuolatinę
vaizdinę agitaciją tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta
likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki balsavimo pradžios
iškabintą iki prasidedant šiam referendumo agitacijos
draudimui. Referendumo agitacijos draudimo laikotarpiu
ir balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių referendumo
agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido
Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti balsavimo
patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra
balsavimo patalpa.
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8,9,

8. Politinės reklamos žymėjimo reikalavimai nustatomi Papildyti Įstatymą 8,9 dalimis.
įstatymuose, politinės reklamos žymėjimo tvarką nustato
Vyriausioji rinkimų komisija.
9. Išorinė politinė reklama skleidžiama pagal
Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintas Išorinės
politinės reklamos skleidimo taisykles.
17. Naudojimosi visuomenės informavimo priemonėmis
sąlygos ir tvarka Referendumo agitacijos sąlygos ir
tvarka
,,1. Grupės atstovams, Seimo nariams, Respublikos
Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, ministrams, partijoms,
visuomeninėms organizacijoms ir piliečiams suteikiama
teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir
televizija. Referendumo agitacijai skirtų laidų rengimo
taisykles tvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos laidų trukmę ir laiką nustato Vyriausioji
rinkimų komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos vadovu. Ji taip pat paskirsto laidų laiką
taip, kad nebūtų pažeisti grupės ir jos oponentų atstovų
lygiateisiškumo principai. Ir grupei, ir jos oponentų
atstovams skiriama ne mažiau kaip po 7 5 valandas
visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos laiko, iš
kurių – ne mažiau kaip ¼ visuomeninės (nacionalinės)
televizijos eterio laiko, tarpusavio debatams. Pirmoji
valanda visuomeninio (nacionalinio) radijo ir
televizijos laiko grupės organizuojamai iniciatyvai
pristatyti turi būti skiriama šios iniciatyvos parašų
rinkimo metu.
2. Radijo ir televizijos laidų dalyvius, palaikančius
referendumo paskelbimo iniciatyvą ir referendumu
siūlomą priimti sprendimą, siūlo grupė ir apie juos praneša
Vyriausiajai rinkimų komisijai. Grupės oponentai yra
partijų, visuomeninių organizacijų atstovai ir kiti asmenys,
kurie nepritaria referendumo paskelbimo iniciatyvai ir

Šiuo metu organizuojant referendumus
pasitaiko atveju, kai organizatoriai, siekdami
savo asmeninių ir (ar) politinių tikslų, neturi
realios intencijos inicijuoti referendumą ir
realiai pradėti rinkti iniciatyvą pritariančių
rinkėjų parašus, kadangi jie siekia tik,
pasinaudojant
iniciatoriams
suteikimais
viešųjų visuomenės informavimo priemonių
kanalais, gauti nemokamais eterio laiko
(praktikoje, kartais net realiai nepradedami
rinkti iniciatyvą remiančių rinkėjų parašai).
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referendumu siūlomam priimti sprendimui. Jie apie savo
pageidavimą dalyvauti debatuose praneša Vyriausiajai
rinkimų komisijai. Vyriausioji rinkimų komisija,
laikydamasi šio straipsnio 3 dalyje nustatyto eiliškumo,
sudaro asmenų, dalyvausiančių referendumo agitacijai
skirtose radijo ir televizijos laidose rengiamuose
debatuose, sąrašą.
3. Nustatomas toks grupei oponuojančių asmenų,
dalyvaujančių radijo ir televizijos laidose rengiamuose
debatuose, eiliškumas: Respublikos Prezidentas; Seimo
nariai (jų eilė nustatoma tarpusavio susitarimu arba
burtais); Ministras Pirmininkas; ministrai (jų eilė
nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); partijų,
kurių kandidatai buvo išrinkti daugiamandatėje rinkimų
apygardoje, atstovai (jų eilė nustatoma tarpusavio
susitarimu arba burtais); partijų, kurių kandidatai buvo
išrinkti tik vienmandatėje rinkimų apygardoje, atstovai (jų
eilė nustatoma tarpusavio susitarimu arba burtais); partijų,
kurių kandidatai nebuvo išrinkti arba nedalyvavo Seimo
rinkimuose, atstovai (jų eilė nustatoma tarpusavio
susitarimu arba burtais); visuomeninių organizacijų
atstovai (jų eilė nustatoma tarpusavio susitarimu arba
burtais); piliečiai (jų eilė nustatoma burtais). Jeigu radijo
ar televizijos rengiamuose debatuose dalyvauja asmenys,
kurie tik pritaria referendumo paskelbimui ir referendumu
siūlomam priimti sprendimui arba tam tik oponuoja, jie
diskutuoja su laidos vedėju ar šio pakviestais laidos
dalyviais. Jei grupė surinko mažiau kaip 3 procentus
piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų
sąrašus parašų, grupė turi atlyginti jos naudojimosi
visuomenės informavimo priemonėmis ir parašų
rinkimo lapų parengimo išlaidas.
4. Referendumo agitaciją komercinėse visuomenės
informavimo priemonėse riboja tik referendumo specialių
sąskaitų dydis. Referendumo agitacijos žymėjimo tvarką
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nurodant lėšų šaltinį arba tai, kad referendumo agitacija
skelbiama nemokamai, nustato Vyriausioji rinkimų
komisija. Savo iniciatyva diskusijų laidas, laikydamiesi
Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo nuostatų, turi teisę rengti visi transliuotojai. Jiems
netaikomos kitos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.
Referendumo
agitaciją
komercinėse
visuomenės
informavimo priemonėse riboja tik referendumo specialių
sąskaitų dydis. Referendumo agitacijos žymėjimo tvarką
nurodant lėšų šaltinį arba tai, kad referendumo agitacija
skelbiama nemokamai, nustato Vyriausioji rinkimų
komisija.
5. Išorinė politinė reklama šiame Įstatyme suprantama
kaip vaizdo ar garso priemonėmis viešai skleidžiama
politinė reklama. Išorine politine reklama laikoma taip
pat politinė reklama, skelbiama viešose vietose,
pastatuose, transporto priemonėse.
5. Draudžiama įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą:
1) ant statinių, kuriuose veikia valstybės valdžios,
teisėsaugos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos;
2) ant transporto priemonių ir viešajame transporte;
valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių
naudojamose viešojo transporto priemonėse ir ant jų,
išskyrus atvejus, kai reklamos plotai ar vaizdo
transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti
naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar
savivaldybių įmonės negali daryti tiesioginio ar
netiesioginio lemiamo poveikio;
3) automobilių keliuose ir jų sanitarinės apsaugos zonose,
taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines
eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti
matomumą, akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį ir
taip kelti pavojų eismo dalyviams, taip pat draudžiama
naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus;
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4) ant skulptūrų ir paminklų;
5) 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo
patalpa;
6) neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ar
kuriuose ji įrengiama, savininko sutikimo;
7) vietose, nepatvirtintose miesto, rajono referendumo
komisijos, kaip tai nustatyta šio straipsnio 8 dalyje.
6. Išorinė politinė reklama saugomose teritorijose ir
nekilnojamosiose kultūros vertybėse, taip pat jų teritorijose
leidžiama tik suderinus su valstybės įstaiga, atsakinga už
kultūros vertybių apsaugą, ir saugomos teritorijos steigėjo
įgaliota įstaiga.
7. Išorinei politinei reklamai skelbti laikantis grupės ir jos
oponentų lygiateisiškumo principo skiriama ne mažiau
kaip po vieną specialią vietą kiekvienos referendumo
apylinkės teritorijoje. Išorinė politinė reklama šiame
Įstatyme suprantama kaip išorinės reklamos priemonėmis
skleidžiama politinė reklama. Išorine politine reklama
laikoma taip pat politinė reklama, skelbiama viešose
vietose, pastatuose, transporto priemonėse. Išorinės
politinės reklamos vietas savo lėšomis įrengia savivaldybė.
Išorinė politinė reklama gaminama ir skelbiama
savarankiškų politinės kampanijos dalyvių lėšomis.
8. Pareiga nuimti išorinę politinę reklamą tenka išorinę
politinę reklamą paskelbusiam asmeniui. Vietas, kuriose
gali būti įrengta ir skleidžiama išorinė politinė reklama,
savivaldybės teritorijoje privalo parinkti ir pateikti miesto,
rajono referendumo komisijai tvirtinti savivaldybės
administracijos direktorius ne vėliau kaip likus 35 dienoms
iki balsavimo dienos. Jeigu išorinei politinei reklamai
skleisti reikalingi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyti arba
pagal kitus įstatymus būtini sutikimai ar suderinimai, jų
nuorašai pateikiami kartu su savivaldybės administracijos
direktoriaus teikimu. Jeigu stendai, skydai ar teikiamos
vietos išorinei politinei reklamai netinkamos arba
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netinkamai įrengtos, miesto, rajono referendumo komisija
pareikalauja, kad būtų teikiamos tinkamos vietos ar
teikiamos vietos būtų tinkamai įrengtos. Kiekvienoje
išorinei politinei reklamai skirtoje vietoje grupei ir jos
oponentams skiriamas vienodas reklamos plotas, kurį
nurodo apylinkės referendumo komisijos pirmininkas.
Išorinę politinę reklamą skelbia grupė, jos oponentai ar šių
įgalioti asmenys jiems skirtuose reklamos plotuose. Jeigu
išorinė politinė reklama skelbiama nenustatytose vietose,
savivaldybės administracijos direktorius užtikrina, kad ji
būtų nedelsiant nuimta.
9. Asmenys, pažeidę šiame straipsnyje nustatytus išorinės
politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
10. Visus ginčus dėl referendumo agitacijos sprendžia
Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi šiuo
Įstatymu.“
1. Referendumą Lietuvos Respublikoje organizuoja ir
vykdo:
1) Vyriausioji rinkimų komisija;
2) miestų, rajonų referendumo komisijos;
3) apylinkių referendumo komisijos.
2. Į referendumo komisijos narius gali būti siūlomas
nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos
pilietis, kuris gali būti renkamas Seimo nariu
(netaikant kandidatui į Seimo narius nustatyto
reikalavimo dėl amžiaus, bet referendumo dieną ne
jaunesnis kaip 18 metų) ir nebuvo per paskutinius
trejus Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių
tarybų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą arba
referendumą atleistas iš rinkimų arba referendumo
komisijos už rinkimų įstatymų ar Referendumo
įstatymo pažeidimą ar dėl jo netinkamo pareigų
atlikimo nebuvo atestuotas apygardos rinkimų
komisijos arba Vyriausiosios rinkimų komisijos.

Reikėtų suvienodinti rinkimų įstatymus.
Vienuose rinkimų įstatymuose (SR) yra
nuostata apie tai, kad į rinkimų komisijų narius
negali būti siūlomi tokie asmenys, kurie
nebuvo atestuoti apygardos rinkimų komisijos
arba Vyriausiosios rinkimų komisijos, o
kituose įstatymuose (STR, PR ir EPR) nėra;
taip pat visur, išskyrus RĮ ir STR, yra nuostata
apie VRK organizuojamus rinkimų komisijų
narių mokymus.
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3. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos,
jeigu jis:
1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas
padaręs nusikalstamą veiką ir turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą;
2) atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl
priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno
vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos
arba sprendimo panaikinti mandatą įsigaliojimo dienos
nepraėjo treji metai;
3) atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis
atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems
nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės
aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą ir nuo
atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama
veikla praradimo dienos nepraėjo treji metai;
4) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos
organizacijos narys.
4. Referendumo komisijų nariams ir pirmininkams
Vyriausioji rinkimų komisija jos nustatyta tvarka
organizuoja mokymus
3) mero administracijos direktoriaus pasiūlyto šios Siūloma suvienodinti su
savivaldybės administracijoje dirbančio karjeros valstybės įstatymais.
tarnautojo;
3. Teisingumo ministras, Lietuvos teisininkų draugija ir
meras administracijos direktorius gali siūlyti ir daugiau
kandidatūrų.
4. Partijos, kurios gavo Seimo narių mandatų
daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal iškeltų
kandidatų sąrašą (jungtinį sąrašą), nuo vieno šio
daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų
sąrašo (jungtinio sąrašo) turi teisę pasiūlyti į miesto, rajono
referendumo komisijas po du savo atstovus. Jeigu partijų
pasiūlyti atstovai atitinka šio Įstatymo reikalavimus,
Vyriausioji rinkimų komisija jų kandidatūrų atmesti

visais

rinkimų
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negali. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta, Vyriausioji
rinkimų komisija vietoj jų gali papildomai skirti komisijos
nariais asmenis, pasiūlytus teisingumo ministro, Lietuvos
teisininkų draugijos arba mero administracijos
direktoriaus.
5. Visais atvejais ne mažiau kaip trys komisijos nariai turi
būti asmenys, paskirti į miesto, rajono referendumo
komisiją iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų
draugijos ir mero pasiūlytųjų. Jeigu šių asmenų yra mažiau,
komisija padidinama iš teisingumo ministro arba Lietuvos
teisininkų draugijos, arba mero administracijos
direktoriaus pasiūlytų asmenų.
9) referendumo agitacijos laikotarpiu atlieka politinės
reklamos stebėseną savivaldybės teritorijoje ir stebėsenos
duomenis teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai šios
nustatyta tvarka; Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka referendumo agitacijos kampanijos
laikotarpiu renka, aprašo ir saugo duomenis apie viešai
miesto, rajono teritorijoje skleidžiamą politinę reklamą
ir teikia šiuos duomenis Vyriausiajai rinkimų
komisijai.
2

2) partija ar jų koalicija, per paskutinius savivaldybės,
kurios teritorijoje yra rinkimų apylinkė, tarybos rinkimus
gavusi ne mažiau kaip 2 šios tarybos narių mandatų pagal
iškeltų kandidatų sąrašą (jungtinį sąrašą). Jeigu partija
tarybos narių mandatų gavo būdama koalicijoje,
kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje
dalyvavusiomis partijomis.
6. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta arba pasiūlytos
kandidatūros neatitinka šio Įstatymo reikalavimų, arba jos
buvo pasiūlytos po nustatyto termino, arba komisijoje
atsirado laisva vieta ir nauja kandidatūra nėra siūloma,
miestų, rajonų referendumo komisijos gali sumažinti
anksčiau nustatytą referendumo apylinkės komisijos narių

Suvienodinama su Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymu, kas yra labai logiška.
Nereikėtų aiškinti partijoms, kaip įstatyme
suprasti žodį mandatų.
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RF

30

1,2,3
,4

skaičių arba kreiptis į merą administracijos direktorių,
kad šis pasiūlytų į apylinkės referendumo komisiją
trūkstamas kandidatūras.
Mero
Administracijos
direktoriaus siūlomos kandidatūros negali būti partijų
nariais ar jais tapti iki referendumo komisijos nario
įgaliojimų pabaigos. Jeigu ne mažiau kaip 3 miesto, rajono
referendumo komisijos nariai miesto, rajono referendumo
komisijos
posėdyje,
kuriame
skiriamas
mero
administracijos direktoriaus pasiūlytas apylinkės
referendumo komisijos narys, prieštarauja mero
administracijos direktoriaus siūlomo kandidato
paskyrimui apylinkės referendumo komisijos nariu, šis
kandidatas negali būti skiriamas komisijos nariu.
Apylinkės referendumo komisijoje turi būti mažiausiai 5
nariai.
30 straipsnis. Parama referendumo komisijoms
1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, jų
pareigūnai, ir tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
padėti referendumo komisijoms vykdyti įgaliojimus, ir
teikti joms komisijų funkcijoms atlikti reikalingus
duomenis reikalingą informaciją.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, jų
pareigūnai, ir tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai ne vėliau
kaip per 3 dienas privalo apsvarstyti referendumo komisijų
pateiktus prašymus ir duoti referendumo komisijai
motyvuotąus atsakymąus.
3. Referendumo komisijos prireikus gali priimti į darbą
asmenis
ūkinėms-techninėms
funkcijoms
atlikti
pirmininkas turi teisę sudaryti darbo sutartis su
darbuotojais, reikalingais pagalbiniams referendumo
organizavimo darbams atlikti. Šias darbo sutartis
savivaldybės referendumo komisijos pirmininkas
sudaro Vyriausiosios rinkimų komisijos vardu pagal
įgaliojimą. Apmokėjimo šiems asmenims Atlyginimo už
darbą referendumo komisijose tvarką ir atlyginimo

Siūloma suvienodinti tekstą visų rinkimų bei
referendumo įstatymuose pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 22 straipsnis, 1,2,3,4 dalys).
Visų rinkimų bei referendumo įstatymuose šie
straipsniai nustato Paramą rinkimų komisijoms
ir valstybės biudžeto lėšų rinkimams
organizuoti
skyrimą
apygardų
(ar
savivaldybių) rinkimų komisijoms.
Siūloma suvienodinti tekstą referendumo
įstatyme pagal paskutinę galiojančią Seimo
rinkimų įstatymo formuluotę (SR 22 straipsnis,
1,2,3,4 dalys).

„tvarką ir atlyginimo dydžius
Vyriausiosios rinkimų komisijos teikimu
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dydžius Vyriausiosios rinkimų komisijos teikimu tvirtina tvirtina Vyriausybė“ yra Teisingumo
Vyriausybė.
ministerijos parengtas pakeitimo projektas,
4. Valstybės ir savivaldybių institucijos, ir įstaigos, jų kuris šiuo metu derinamas.
pareigūnai, ir tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo
suteikti neatlygintinai naudotis referendumo komisijoms
tinkamas patalpas, įrangą, kompiuterinę techniką ir
interneto ryšį referendumui rengti ir vykdyti.
Referendumui
suteikiamų
balsavimo
patalpų
tinkamumą ir jų įrengimą judėjimo ir (ar) regėjimo
negalią turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų
poreikiams privalo įvertinti savivaldybių institucijos,
atsakingos už viešosios paskirties pastatų pritaikymą
specialiesiems poreikiams. bei įrengimus referendumui
rengti ir vykdyti.
RF

30

Įrašy
ti
papil
dom
as
5,6,7
,8,9,
10
dalis

Papildyti 30 straipsnį „Parama referendumo komisijoms“
naujais punktais nustatančiais valstybės biudžeto lėšų
referendumo komisijoms referendumams organizuoti
skyrimo tvarką:
5. Vyriausioji rinkimų komisija savivaldybės
referendumo komisijoms skirtas valstybės biudžeto
lėšas referendumui organizuoti perveda į kiekvienai
referendumo komisijai atidarytą Vyriausiosios
rinkimų komisijos banko sąskaitą.
6. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas su
referendumo komisijos pirmininku pasirašo valstybės
biudžeto lėšų referendumui organizuoti naudojimo
sutartį, kurioje nurodoma:
1) savivaldybės referendumo komisijai pervedamų
valstybės biudžeto lėšų suma ir Vyriausiosios rinkimų
komisijos programa, pagal kurią skiriamos lėšos;
2) valstybės biudžeto lėšų naudojimo tikslinė
paskirtis;

Papildyti 30 straipsnį „Parama referendumo
komisijoms“ naujais punktais nustatančiais
valstybės
biudžeto
lėšų
referendumo
komisijoms
referendumams
organizuoti
skyrimo tvarką.
Referendumo įstatyme yra numatyta tik
parama komisijoms, visiškai nėra numatyta
valstybės
biudžeto
lėšų
referendumo
komisijoms
referendumams
organizuoti
skyrimo bei naudojimo tvarka.
Siūloma papildyti įstatymą pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 22 straipsnis, 5,6,7,8,9,10
dalys).
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3) planuojamas detalus biudžeto lėšų paskirstymas
pagal išlaidų ekonominę paskirtį ir išlaidų darbo
užmokesčiui skaičiavimas (pridedama prie sutarties);
4) atsiskaitymo Vyriausiajai rinkimų komisijai už
referendumo organizavimą tvarka;
5) atsiskaitymo Vyriausiajai rinkimų komisijai už
valstybės biudžeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų
ekonominę
paskirtį)
ir
lėšų
panaudojimą
pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų
pateikimo tvarka;
6) kitos nuostatos, padedančios Vyriausiajai
rinkimų komisijai užtikrinti programų vykdymo ir
paskirtų
asignavimų
naudojimo
teisėtumą,
ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.
7. Vyriausioji rinkimų komisija valstybės biudžeto
lėšas referendumui organizuoti perveda į šio straipsnio
5 dalyje nurodytas sąskaitas pagal Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
patvirtintas
savivaldybių
referendumų komisijų sąmatas.
8.
Referendumo
komisijos
pirmininkas
kontroliuoja,
kaip
naudojamos
referendumui
organizuoti savivaldybės referendumo komisijai
skirtos valstybės biudžeto lėšos, ir už jų panaudojimą
atsiskaito Vyriausiajai rinkimų komisijai.
9. Vyriausioji rinkimų komisija patikrina
savivaldybės referendumo komisijos pirmininko
pateiktą valstybės biudžeto lėšų referendumui
organizuoti panaudojimo ataskaitą ir šias išlaidas
pagrindžiančius dokumentus. Nustačiusi finansavimo,
lėšų panaudojimo ar apskaitos pažeidimus, Vyriausioji
rinkimų komisija inicijuoja visos žalos išieškojimą iš
kaltų asmenų.
10. Už žalą, atsiradusią valstybės biudžeto lėšų
referendumui organizuoti naudojimo sutarties
galiojimo laikotarpiu, savivaldybės referendumo
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komisijos pirmininkas atsako ir pasibaigus šiai
sutarčiai.
RF

31

1,2

31 straipsnis. Referendumo komisijų narių Referendumo įstatyme nėra numatyta darbo
laiko apskaita ir apmokėjimas už darbą pagal
darbo apmokėjimas
1. Referendumo komisijų pirmininkai, pirmininko
pavaduotojai, komisijų sekretoriai ir nariai už darbą
referendumo komisijojse gauna atlyginimą pagal
Vyriausiosios rinkimų komisijos pateiktus ir Vyriausybės
patvirtintus tarifus.
2.
Referendumo
komisijų
nariams,
pirmininkams, pirmininko pavaduotojams ir komisijų
sekretoriams už darbą referendumo komisijose
apmokama pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščių
duomenis neviršijant atitinkamai referendumo
komisijai numatytų asignavimų darbo užmokesčiui.
Darbo laiko apskaitos žiniaraščių referendumo
komisijose pildymo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų
komisija. Už darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose
pateiktų duomenų teisingumą atsako atitinkamos
referendumo
komisijos
pirmininkas.
Darbui
referendumo
komisijose
netaikomi
Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nustatyti darbo trukmės
apribojimai.
2. 3. Referendumo komisijų pirmininkų, jų
pirmininko pavaduotojų, komisijų sekretorių ir narių
skatinimo tvarkąos aprašą Vyriausiosios rinkimų
komisijos teikimu tvirtina Vyriausybė.

RF

34

5

darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
Siūloma papildyti įstatymą pagal paskutinę
galiojančią
Seimo
rinkimų
įstatymo
formuluotę (SR 23 straipsnis, 1,2,3 dalys)
„pagal
Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
pateiktus
ir
Vyriausybės
patvirtintus tarifus“ yra Teisingumo
ministerijos parengtas pakeitimo projektas,
kuris šiuo metu derinamas.

„skatinimo tvarkąos aprašą Vyriausiosios
rinkimų
komisijos
teikimu
tvirtina
Vyriausybė“ yra Teisingumo ministerijos
parengtas pakeitimo projektas, kuris šiuo metu
derinamas.
5. Likus ne daugiau kaip 7 6 dienoms iki balsavimo Tai yra sekmadienis. VRK dėl vieno šio
referendume dienos, išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose klausimo sekmadienį turi rinktis į posėdį.
padarytais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta
tvarka pripažintais pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai
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RF

38

rinkėjų sąrašai. Galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti keičiami
tik Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu.
1. Rinkėjo pažymėjimas yra referendumo komisijos

1

išduotas dokumentas, kuriame nurodoma, kurios
referendumo apylinkės rinkėjų sąraše yra įrašytas pilietis.
Referendumo komisijos pirmininko pasirašytus rinkėjo
pažymėjimus įteikia referendumo komisijos. Savo rinkėjo
pažymėjimą gali išsispausdinti ir pats pilietis ar jo prašymu
kitas asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo
duomenis, gautus elektroninėmis ryšio priemonėmis
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka. Šiuo
atveju rinkėjo pažymėjimą pasirašo pats pilietis, išskyrus
atvejus, kai dėl fizinių trūkumų pilietis pats pasirašyti negali
ir pažymėjimą pasirašo kitas piliečio pasirinktas asmuo,
nurodydamas savo vardą, pavardę ir asmens kodą. Be šio
pažymėjimo (dublikato) balsuoti, išskyrus balsavimą
laivuose, negalima.
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1. Rinkėjo kortelė yra informacinė pažyma rinkėjui
apie referendumą, vardinis pakvietimas dalyvauti
referendume. Rinkėjo korteles rinkėjams perduoda ar
organizuoja jų perdavimą rinkimų komisijos. Savo rinkėjo
kortelę gali išsispausdinti ar surašyti ir pats rinkėjas arba jo
prašymu kitas asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų
sąrašo duomenis, gautus Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis (internetu
ar mobiliojo ryšio tekstine žinute). Šiuo atveju rinkėjo
kortelę pasirašo pats rinkėjas, išskyrus atvejus, kai dėl
neįgalumo rinkėjas pats pasirašyti negali ir rinkėjo kortelę
pasirašo kitas rinkėjo pasirinktas asmuo, nurodydamas
savo vardą, pavardę ir asmens kodą. Rinkėjo kortelių
blankus, kuriuos rinkėjas gali užpildyti pats, platina
rinkimų komisijos. Rinkėjo kortelė būtina tik tais atvejais,
kai rinkėjas balsuoja ne referendumo dieną ne rinkimų
apylinkėje.
7) balsavimo referendume data, balsavimo referendumo
apylinkės balsavimo patalpoje laikas, taip pat kad šis
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pažymėjimas yra būtinas balsuojant kvietimas
dalyvauti referendume, kita piliečiui reikšminga
informacija
2. Apie rinkėjo pažymėjimo įteikimą pažymima Suvienodinama su rinkimų įstatymais
referendumo apylinkės išankstiniame rinkėjų sąraše.
Rinkėjo pažymėjimas įteikiamas arba piliečiui asmeniškai,
arba kitam kartu su juo gyvenančiam asmeniui, arba
piliečio kaimynui, kuris jį pažįsta ir įsipareigoja perduoti
jam rinkėjo pažymėjimą. Rinkėjo pažymėjimai piliečiams
turi būti įteikti ne vėliau kaip likus 20 8 dienųoms iki
balsavimo referendume dienos.
3. Pilietis, kuris laiku negavo rinkėjo pažymėjimo arba
kuriam buvo išduotas rinkėjo pažymėjimas su
netikslumais, privalo nedelsdamas pranešti apie tai
apylinkės referendumo komisijai, kurios aptarnaujamoje
teritorijoje gyvena, ir pateikti referendumo komisijai savo
pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeigu pilietis yra įrašytas į šios referendumo apylinkės
rinkėjų sąrašą, apylinkės referendumo komisija turi
piliečiui išrašyti naują rinkėjo pažymėjimą ir nedelsdama
jį išduoti. Jeigu pilietis neįrašytas į šios referendumo
apylinkės rinkėjų sąrašą, bet piliečio gyvenamosios vietos
adresas pagal gyventojų registro duomenis yra priskirtas
šiai referendumo apylinkės teritorijai arba pilietis pateikia
kitus įrodymus, kad jis gyvena šios referendumo apylinkės
teritorijoje, apylinkės referendumo komisija pateikia
piliečiui užpildyti Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatytos formos prašymą įrašyti pilietį į šios
referendumo apylinkės rinkėjų sąrašą (arba šį prašymą
užpildo pats apylinkės referendumo komisijos narys, šį
prašymą rinkėjas taip pat gali teikti elektroniniu būdu
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka) ir
apie tai nedelsdama praneša miesto, rajono referendumo
komisijai, kuri turi pasirūpinti, kad pagal šį prašymą
pilietis būtų įrašytas į tos referendumo apylinkės rinkėjų
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sąrašą. Rinkėjo pažymėjimas išrašomas ir įteikiamas
piliečiui po to, kai yra patikslinti rinkėjų sąrašai.
4. Miesto, rajono referendumo komisija Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka gali išrašyti rinkėjo
pažymėjimą kito miesto, rajono rinkėjų sąraše
įrašytam piliečiui, jeigu šis negali parvykti į nuolatinę
gyvenamąją vietą pasiimti ar kitaip gauti rinkėjo
pažymėjimo. Pilietis to turi prašyti raštu ir pateikti
piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę.
4. Neteko galios.
2) Referendumo dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs,
gali Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
balsuoti kitoje referendumo apylinkėje, jeigu abi šios
referendumo apylinkės yra elektroninių ryšių
priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų
sąrašo ir Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės
sistemos ir apylinkių referendumo komisijos gali
patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš
referendumo apylinkių, o referendumo apylinkės, į
kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų
komisija patvirtino, kad šios referendumo apylinkės
rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo
atvykimą balsuoti į kitą referendumo apylinkę ir
rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo paštu voke,
nebus skaičiuojamas.
1. Referendumo biuleteniai ir vokai referendumo apylinkėms ir
pašto skyriams pristatomi likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki
balsavimo referendume dienos.

1. Savivaldybių referendumo komisijos rinkimų
biuletenius ir vokus centriniams pašto skyriams
pateikia ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki balsavimo
paštu pradžios, rinkimų biuletenius rinkimų
apylinkėms - ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki
balsavimo pradžios.

Jau nėra aktualu (rinkėjo kortelė nėra
privaloma, galima balsuoti be jos).

Suvienodinama su visais rinkimų įstatymais,
papildant 43 straipsnį punktu Nr. 2

Suvienodinama su dabartine praktika.
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2. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir
konsulinėse įstaigose referendumo biuleteniai ir vokai
balsavimui paštu, turi būti laisvai prieinami rinkėjams likus
ne mažiau kaip 20 dienų iki rinkimų. Laivuose biuletenių
tekstas turi būti laisvai prieinamas rinkėjams likus ne
mažiau kaip 15 dienų iki rinkimų. laivuose – biuletenių
tekstas turi būti laisvai prieinami piliečiams likus ne
mažiau kaip 10 dienų iki balsavimo referendume dienos.
1. Grupės, partijos turi teisę skirti ne daugiau kaip po
du referendumo stebėtojus kiekvienoje referendumo
apylinkėje. Prašymai išduoti stebėtojo pažymėjimą turi
būti pateikti rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 4
dienoms iki referendumo dienos. Referendumo
stebėtojas yra asmuo, turintis Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatytos formos pažymėjimą.

Kituose rinkimų įstatymuose yra 15 arba 20
dienų terminai. Siūlome, kad diplomatinėse
atstovybėse biuleteniai būtų prieinami likus
20, o laivuose – 15 dienų iki balsavimo
referendume dienos.

Suvienodinama
su
rinkimų
įstatymų
pasiūlymais. Nėra aiškaus reglamentavimo, iki
kada turi būti pateikti stebėtojai. Kyla
nesusipratimų, kai rinkimų komisija, gavusi
prašymą iki rinkimų (referendumo) likus 1 ar 2
dienoms,
nespėja
išduoti
stebėtojo
pažymėjimo, todėl prašome įvesti terminą iki
išankstinio balsavimo pradžios.
3. Tarptautinius referendumo stebėtojus registruoja ir Pagal ESBO rekomendaciją Lietuvai.
jiems pažymėjimus išduoda Vyriausioji rinkimų
komisija. Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę
neregistruoti tarptautinių referendumo stebėtojų ir
neišduoti jiems stebėtojų pažymėjimų, jeigu tokių
tarptautinių referendumo stebėtojų veikla neatitinka
Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos. Jeigu tarptautiniai referendumo
stebėtojai pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ar
Lietuvos Respublikos Konstituciją, jų registracija gali
būti panaikinta, o referendumo stebėtojo pažymėjimas
pripažintas negaliojančiu. Tarptautiniai referendumo
stebėtojai turi visas teises, kurios yra numatytos šiame
įstatyme referendumo stebėtojams.
1. Referendumo dieną balsavimo patalpa atidaroma, kai Suvienodinama
su
rinkimų
įstatymų
joje yra susirinkę ne mažiau kaip 3/5 apylinkės pasiūlymais. Kadangi nemažai balsadėžių yra
referendumo komisijos narių. Tada referendumo komisijos skaidrių, su dangčiu, tai tokios balsadėžės yra
pirmininkas su komisijos nariais patikrina, ar balsadėžė yra plombuojamos.
tuščia, ir ją užantspauduoja arba plombuoja. Įsitikinęs,
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kad balsavimo patalpa įrengta nepažeidus nustatytų
reikalavimų,
apylinkės
referendumo
komisijos
pirmininkas įrašo visą apylinkės gautų biuletenių skaičių į
balsų skaičiavimo protokolą, antspauduoja referendumo
biuletenius, išdalija referendumo biuletenius ir sąrašus
komisijos nariams, įrašo kiekvienam komisijos nariui
išdalytų referendumo biuletenių skaičių į referendumo
apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir atidaro balsavimo
patalpą tuo skelbdamas referendumo pradžią.
1. Prie įėjimo į balsavimo patalpą pilietis pateikia Suvienodinama su dabartine praktika
apylinkės referendumo komisijos nariui rinkėjo
pažymėjimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę,
patvirtinančią jo asmenybę bei pilietybę. Komisijos
narys, nustatęs, kad pilietis atvyko į tą referendumo
apylinkę, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas,
įteikia piliečiui referendumo apylinkės antspaudu
antspauduotą atvykimo lapelį, kuriame yra nurodyta,
kelintas pilietis atvyko balsuoti, ir parodo, į kurį
komisijos narį kreiptis referendumo biuletenio.
Vienam piliečiui išduoti kelis atvykimo lapelius arba
išduoti kitam piliečiui skirtą lapelį yra draudžiama.
Jeigu pilietis, atvykęs į balsavimo patalpą, neturi
reikalingų dokumentų arba neaišku, ar jis yra įrašytas
į šios referendumo apylinkės rinkėjų sąrašą, komisijos
narys jam atvykimo lapelio neišduoda, bet įteikia svečio
lapelį ir pasiunčia jį pas komisijos pirmininką ar jo
pavaduotoją išsiaiškinti dėl balsavimo.
1. Prie įėjimo į balsavimo patalpą rinkėjas pateikia
apylinkės rinkimų komisijos nariui pasą ar kitą dokumentą,
patvirtinantį jo asmens tapatybę, taip pat gali pateikti
rinkėjo kortelę. Rinkimų apylinkėse, kurios elektroninių
ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų
sąrašo, elektroniniame rinkėjų sąraše nurodoma, kad
rinkėjas atvyko balsuoti. Komisijos narys, nustatęs, kad
rinkėjas atvyko į tą rinkimų apylinkę, į kurios rinkėjų

74

RF

54

9

RF

601

1

sąrašus jis yra įrašytas, įteikia rinkėjui rinkimų apylinkės
antspaudu antspauduotą atvykimo lapelį, kuriame yra
nurodyta, kelintas rinkėjas atvyko balsuoti, ir nurodo, į kurį
komisijos narį kreiptis rinkimų biuletenio. Draudžiama
vienam rinkėjui išduoti kelis atvykimo lapelius arba išduoti
kitam rinkėjui skirtą lapelį. Jeigu asmuo, atvykęs į
balsavimo patalpą, neturi reikalingų dokumentų arba
neaišku, ar jis yra įrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašą, komisijos narys jam atvykimo lapelio neišduoda,
bet įteikia svečio lapelį ir pasiunčia jį pas komisijos
pirmininką ar jo pavaduotoją išsiaiškinti dėl balsavimo.
9. Referendumo stebėtojams ir Ppašto darbuotojui Suvienodinama su rinkimų įstatymais.
draudžiama už pilietį atlikti šio straipsnio 6 ir 8 dalyse
nurodytus veiksmus, taip pat priimti iš piliečio
neužklijuotą išorinį balsavimo paštu voką. Piliečiams
draudžiama išsinešti iš specialaus pašto referendumo
biuletenius, balsavimo paštu vokus ar juos perduoti kitiems
asmenims.
1. Balsuoti namuose gali tik šie piliečiai: neįgalieji, dėl Suvienodinama su rinkimų įstatymais ir
ligos laikinai nedarbingi piliečiai, sukakę 70 metų ir dabartine praktika.
vyresni piliečiai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali
atvykti balsuoti balsavimo referendume dieną į
referendumo apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatytos formos piliečio prašymą
balsuoti namuose ir yra įrašyti į namuose balsuojančių
piliečių sąrašus. Namuose balsuojančių piliečių sąrašus
sudarančios ir tikslinančios referendumo komisijos turi
teisę duomenis apie neįgalius asmenis gauti iš Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų
gavėjų registro bei darbingumo ir neįgalumo lygio
nustatymo duomenų tvarkytojų, o duomenis apie
laikinai nedarbingus asmenis – iš Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro
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tvarkytojo ir sveikatos priežiūros įstaigų. Šių duomenų
referendumo komisijos negali skleisti ir juos naudoja tik
namuose balsuojančių piliečių sąrašų sudarymo ir
tikslinimo tikslais.
2. Balsuoti iš anksto gali piliečiai, kurie balsavimo Suvienodinama su rinkimų įstatymais.
referendume dieną negali atvykti balsuoti į referendumo
apylinkę. Piliečių balsavimą iš anksto organizuoja miesto,
rajono referendumo komisija. Balsavimas iš anksto turi
vykti nuo 8 iki 20 valandos paskutinį trečiadienį ir
ketvirtadienį iki balsavimo referendume dienos iš anksto
parengtose ir balsavimui tinkamose patalpose, esančiose
pastate, kuriame yra to miesto, rajono savivaldybės mero
(administracijos direktoriaus) darbo vieta. Referendumo
biuleteniams ir balsavimo vokams išduoti ir priimti
balsuojant iš anksto miesto, rajono referendumo komisijos
pirmininkas paskiria ne mažiau kaip du miesto, rajono
referendumo komisijos ar apylinkių referendumo komisijų
narius, kurie negali būti pasiūlyti tos pačios politinės
partijos. Balsavimą iš anksto prižiūri miesto, rajono
referendumo komisijos pirmininkas ar jo pavedimu miesto,
rajono referendumo komisijos narys. Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininkas, jo įgaliotas šios
komisijos narys ar miesto, rajono referendumo
komisijos
pirmininkas,
Vyriausiosios
rinkimų
komisijos nustatyta tvarka nustatę piliečių papirkimo,
pavėžėjimo balsuoti, skatinimo balsuoti už atlygį ar
kitus piliečių teises šiurkščiai pažeidžiančius atvejus,
privalo sustabdyti balsavimą iš anksto, iki pažeidimai
bus pašalinti ir balsavimą referendume bus galima
vykdyti laisvai ir demokratiškai pagal šio įstatymo
reikalavimus.
4. Balsavimo paštu vokus su piliečių užpildytais Suvienodinama su rinkimų įstatymais.
referendumo biuleteniais pašto vadovas ar jo įgaliotas
asmuo įteikia miesto, rajono referendumo komisijoms
balsavimo referendume dieną ne vėliau kaip iki 11
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valandos, o miesto, rajono referendumo komisijos
perduoda juos apylinkių referendumo komisijoms iki
balsavimo pabaigos.
3) iš išorinių vokų išimami rinkėjo pažymėjimai ir Suvienodinama su rinkimų įstatymais.
tikrinami pagal referendumo apylinkės rinkėjų sąrašą,
o vidiniai
balsavimo
vokai
antspauduojami
referendumo apylinkės antspaudu. Jeigu rinkėjo
pažymėjime įrašytas pilietis, kurio nėra referendumo
apylinkės rinkėjų sąraše, arba šiame sąraše yra piliečio
parašas, liudijantis, kad jis jau balsavo referendumo
apylinkėje, arba yra gautas kitas to paties piliečio
balsavimo paštu vokas, arba išoriniame voke nėra
rinkėjo pažymėjimo, arba išoriniame voke yra įdėtas
daugiau kaip vienas vidinis balsavimo vokas,
antspaudas nededamas ir laikoma, kad voke esantis
referendumo biuletenis negalioja. Šį faktą būtina
pažymėti ant vidinio balsavimo voko;
3) iš išorinio voko išimama rinkėjo kortelė, garsiai
perskaitoma rinkėjo pavardė ir rinkėjo kortelės
numeris, šie duomenys sutikrinami su apylinkės
rinkėjų sąrašo duomenimis, o rinkimų apylinkėse,
prisijungusiose prie elektroninio rinkėjų sąrašo, – ir su
šio sąrašo duomenimis. Vidinis balsavimo paštu vokas
antspauduojamas rinkimų apylinkės antspaudu. Jeigu
išoriniame balsavimo paštu voke esančioje rinkėjo
kortelėje įrašytas asmuo, kurio nėra šios rinkimų
apylinkės rinkėjų sąraše, arba rinkėjų sąraše yra
rinkėjo parašas, liudijantis, kad jis jau balsavo rinkimų
apylinkėje, arba rinkėjų sąraše yra nurodyta, kad
duotas sutikimas dėl šio asmens balsavimo kitoje
rinkimų apylinkėje, arba yra gautas kitas to paties
rinkėjo balsavimo paštu vokas, arba išoriniame voke
nėra rinkėjo kortelės ar jos yra kelios, arba išoriniame
voke yra įdėta daugiau kaip vienas vidinis balsavimo
vokas, toks balsavimo vokas pripažįstamas netinkamu.
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Ant netinkamu pripažintame išoriniame balsavimo
paštu voke esančio vidinio voko (vokų) antspaudas
nededamas, vidinis vokas perbraukiamas, ant jo
užrašoma „Negalioja“ ir nurodoma, dėl ko vokas
pripažintas netinkamu. Tokiame vidiniame voke
esantis referendumo biuletenis negalioja, vokas
neatplėšiamas. Netinkamais pripažintų vokų turinys
rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokole
neįskaičiuojamas, tačiau įrašomas šių vokų skaičius
3) kiekvienam komisijos nariui išduotų referendumo
biuletenių skaičius, piliečiams išduotų biuletenių skaičius,
piliečių parašų skaičius, rinkėjų pažymėjimų skaičius,
atvykimo lapelių skaičius, nepanaudotų ir sugadintų
biuletenių skaičius;
4) nepanaudotų anuliuotų referendumo biuletenių
skaičius;
10) namuose balsavusių piliečių balsavimo vokų
skaičius, paštu gautų balsavimo vokų skaičius, bendras
paštu ir namuose gautų balsavimo vokų skaičius,
antspauduotų vidinių balsavimo paštu vokų skaičius;
10) šioje rinkimų apylinkėje namuose balsavusių
rinkėjų balsavimo vokų skaičius, iš apygardos rinkimų
komisijos gautų iš anksto balsavusių rinkėjų balsavimo
vokų skaičius, visų išorinių balsavimo paštu vokų
skaičius, antspauduotų vidinių balsavimo vokų
skaičius, netinkamais pripažintų vokų skaičius;
11) paštu balsavimo vokais gautų negaliojančių
referendumo biuletenių skaičius;
12) paštu balsavimo vokais gautų galiojančių
referendumo biuletenių skaičius;
13) paštu balsavimo vokais gautų atsakymų „TAIP“ ir
„NE“ arba „UŽ“ ir „PRIEŠ“ dėl referendumui pateikto
sprendimo skaičius;
1. Apylinkės referendumo komisija visus referendumo
biuletenius, taip pat negaliojančius ir nepanaudotus visus

Suvienodinama su rinkimų įstatymais ir
dabartine praktika.

Suvienodinama su rinkimų įstatymais. Jei
vyktų tik referendumas, tai komisijos sugebėtų
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balsavimo vokus, balsų skaičiavimo protokolą, apylinkės
referendumo sąrašus ir kitus referendumo dokumentus
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka sudeda į
paketą ir užantspauduoja. Paketas miesto, rajono
referendumo komisijai pristatomas ne vėliau kaip per 6 12
valandasų po balsavimo pabaigos, jei Vyriausioji
rinkimų komisija nenustatė kitaip.
Miestų, rajonų referendumo komisijos visus dokumentus,
gautus iš referendumo apylinkių, referendumo apylinkių
balsų skaičiavimo protokolus, miesto, rajono balsų
skaičiavimo protokolą ir kitus referendumo dokumentus
sudeda į specialius paketus, užantspauduoja ir ne vėliau
kaip per 48 valandas po referendumo pabaigos per
Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytą laiką
perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai.
2. Piliečių, dalyvavusių referendume, sąrašus
Vyriausioji rinkimų komisija saugo 5 metus.
2. Neteko galios.

77 straipsnis. Referendumo
vykdymo išlaidos

rengimo

tą padaryti per 6 valandas, o jei referendumas
vyks kartu su rinkimais, tai per 6 valandas
niekaip nespėtų.

Suvienodinama su rinkimų įstatymais.

ir Siūloma suvienodinti tekstą referendumo

1. Referendumo rengimo ir vykdymo išlaidos
apmokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.
2. Iš valstybės biudžeto apmokamos Vyriausiosios
rinkimų komisijos ir referendumo komisijų išlaidos
referendumui organizuoti ir vykdyti bei atlyginti už darbą
komisijų nariams ir jas aptarnaujančiam personalui.
bei už referendumo komisijų narių ir jas
aptarnaujančio personalo bei balsavimo komisijų
darbą.
3. Iš savivaldybių biudžeto apmokama už balsavimo bei
miestų, rajonų savivaldybių ir apylinkių referendumo
komisijų būstinių išlaikymą, įsigytą balsavimo patalpų
įrengimo inventorių ir jo išsaugojimą balsavimo patalpų
įrengimo inventoriaus įsigijimą ir išsaugojimą. Už

įstatyme pagal paskutinę galiojančią Seimo
rinkimų įstatymo formuluotę (SR 8 straipsnis,
1 dalis).
Referendumo įstatyme iš viso nėra numatytas
apmokėjimas
už
balsavimo
komisijų,
sudaromų ambasadose ir konsulatuose, darbą.
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rinkėjų pavėžėjimą į referendumo apylinkes balsuoti,
kai pavėžėjimas organizuojamas Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka, apmokama iš
valstybės ir savivaldybių biudžetų. Jeigu savivaldybės
administracija nesuteikia tinkamų patalpų ar inventoriaus
miesto, rajono ar savivaldybės ar apylinkės referendumo
komisijos būstinei ar ir balsavimo patalpoms, tam
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu panaudojamos
valstybės biudžeto lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas
balsavimo patalpoms ir inventoriui per 2 mėnesius po
referendumo Vyriausioji rinkimų komisija ne ginčo tvarka
išieško iš savivaldybės administracijos.
Dėl rinkėjų parašų lapų spausdinimo išlaidų atlyginimo
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Praktikoje ne visos referendumo iniciatyvinės
grupės surenka 3-5 proc. įstatymuose
numatyto skaičiaus rinkėjų parašų. Pavyzdžiui,
2016 m. balandžio 7 d. VRK sprendimu Sp-32
“Dėl iniciatyvinės grupės privalomajam
referendumui
paskelbti
įregistravimo“
įregistruota 19 Lietuvos Respublikos piliečių,
turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinė grupė
privalomajam referendumui paskelbti. Jie
turėjo per tris mėnesius surinkti tris šimtus
tūkstančių rinkėjų parašų, tačiau iniciatoriai
nurodė surinkę vos 860 rinkėjų parašų (VRK
buvo išdavusi 12 000 parašų rinkimų lapų).
Atsižvelgiant į tai, siūlytina Referendumo
įstatyme numatyti, jog tais atvejais, kai
referendumo iniciatyvinė grupė nesurenka 3-5
proc. rinkėjų parašų, jie turi atlyginti faktines
rinkėjų parašų rinkimų lapų spausdinimo
išlaidas.
Vietoj miesto, rajonų referendumo komisijos įrašyti Yra tokių savivaldybių, kurios neturi nei
savivaldybių referendumo komisijos
miesto, nei rajono statuso.
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Vietoj rinkėjo pažymėjimas įrašyti rinkėjo kortelė
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Dėl sąvokų vartojimo
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Siūloma vietoj sąvokos „pilietis“ visame įstatyme vartoti
sąvoką „rinkėjas“. Tame pačiame Referendumo įstatyme
daug kur vartojama sąvoka rinkėjas.

Kaip ir rinkimų įstatymuose, taip ir
Referendumo įstatyme siūlome atsisakyti
rinkėjo kortelės.
Jeigu jos visgi nebūtų atsisakyta, siūloma
visame Referendumo įstatyme vietoje sąvokos
„rinkėjo pažymėjimas“ numatyta „rinkėjo
kortelė“, t.y. suvienodinti su rinkimų
įstatymais.
Reglamentuojant rinkėjų sąrašų sudarymo ir
tikslinimo tvarką naudojamos morališkai
pasenusios sąvokos ,,informacinių ryšių
priemonėmis“. Siūlytina
jų atsisakyti,
pakeičiant sąvoka ,,informacinės ir ryšių
technologijos“.

Lietuvos Respublikos politinių
kampanijų finansavimo ir
finansavimo kontrolės įstatymas
PKFFK

10

5

5. Fizinių asmenų piniginės aukos, viršijančios 290 eurų
0,4 VMDU, privalo būti aukojamos tik banko pavedimu.
Ne banko pavedimu gautas fizinių asmenų pinigines aukas
politinei kampanijai politinės kampanijos iždininkas ne
vėliau kaip kitą darbo dieną po aukos gavimo perveda į
politinės.

Kylant ekonomikai yra reikalinga įvertinti
įstatymuose pateiktus fiksuotus piniginius
dydžius. Įvertinant tai, kad dalis dydžių yra
susieti su paskutiniu paskelbtu šalies ūkio
darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio (toliau – VMDU) dydžiu, siūloma
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visus Lietuvos Respublikos politinių partijų ir
politinių
kampanijų
finansavimo
bei
finansavimo kontrolės ir Lietuvos Respublikos
politinių partijų įstatymuose konkrečia
pinigine suma nustatytus dydžius nurodyti jus
susiejant su tam tikru VMDU dyžiu. Šis dydis
nuo 2010 metų taikomas nustatant aukos ir
kandidato skiriamų lėšų dydį. Tačiau 2010 m.
1000 Lt (290 Eur) sudarė 0,5 VMDU. 2017 m.
290 Eur sudaro 0,4 VMDU. Todėl siūlytina
naudoti vidurkį, 0,4 VMDU.

PKFFK
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6

6. Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios
rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbiamame
viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo – fizinio
asmens – vardą, pavardę, aukos suteikimo datą ir aukos
sumą.

Tokiu būdu atitinkami įstatymuose nustatyti
dydžiai galėtų automatiškai didėti augant
ekonomikai, dėl to manytina, kad toks
pakeitimas įstatymo nuostatas priartintu prie
greitai besikeičiančių visuomeninio gyvenimo
realijų.
Dabar galiojančio Lietuvos Respublikos
politinių
kampanijų
finansavimo
ir
finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio 6
dalyje (yra nustatyta, kad Politinės kampanijos
iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios
rinkimų komisijos interneto svetainėje
skelbiamame viešame aukotojų sąraše
paskelbia aukotojo – fizinio asmens – vardą ir
pavardę. 17 straipsnio 4 dalies 3 punkte
nustatyta, kad per 10 darbo dienų
Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto
svetainėje paskelbia duomenis apie politinės
kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir
sudarytas politinės kampanijos finansavimo
sutartis. Eksplicitiškai nėra nurodoma, kad turi
būti skelbiama ir aukų suma. Tačiau, 11
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1. Maža auka laikoma piniginė fizinio asmens auka (aukų
suma), per politinę kampaniją suteikta vienam
savarankiškam politinės kampanijos dalyviui ir neviršijanti
12 eurų 0,05 VMDU. Bendra vieno aukotojo mažų aukų
suma per vieną politinę kampaniją negali viršyti 1
VMDU.

5

5) paslaugos teikėjo įsipareigojimas, kad savarankiškam
politinės kampanijos dalyviui pervedama vieno fizinio
asmens auka (aukų suma) neviršytų 12 eurų nustatyto
mažos aukos dydžio.
2. Tais atvejais, kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos
Respublikos teritoriją, didžiausias vieno savarankiško
politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos išlaidų
dydis apskaičiuojamas taip: Lietuvos Respublikos rinkėjų
sąraše įrašytų rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,29 euro
0,0004 VMDU ir sandauga suapvalinama dviejų pirmųjų
reikšminių skaitmenų tikslumu.
3. Tais atvejais, kai rinkimų apygarda apima dalį Lietuvos
Respublikos teritorijos, didžiausias vieno savarankiško

straipsnio 11 dalyje (reglamentuojama, kur ir
kokie duomenys apie mažas aukas turi būti
skelbiami) nustatyta, kad politinės kampanijos
finansavimo apskaitos žiniaraštyje nurodoma
ir Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto
svetainėje skelbiama savarankiško politinės
kampanijos dalyvio gauta mažų aukų suma,
neišskiriant aukotojų. Atsižvelgdama į šias
normas ir visuomenės interesą, VRK skelbia
visų aukų sumas, tačiau siūlytume papildyti
įstatymo nuostatas.
Lietuvos Respublikos politinių partijų ir
politinių
kampanijų
finansavimo
bei
finansavimo kontrolės įstatymo 11 straipsnio
11 dalyje nustatyta, kad Vyriausiosios rinkimų
komisijos interneto svetainėje savarankiško
politinės kampanijos dalyvio gauta mažų aukų
suma skelbiama neišskiriant aukotojų.
Vertinant tai, kad mažoms aukoms nėra
keliami tokie pat reikalavimai dėl viešumo,
siekiat užtikrinti finansavimo skaidrumą
siūlytina nustatyti ribojimą mažų aukų kiekiui.
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politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos išlaidų
dydis apskaičiuojamas taip: vienos rinkimų apygardos
rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,58 euro 0,0008 VMDU ir
sandauga suapvalinama dviejų pirmųjų reikšminių
skaitmenų tikslumu. Jeigu sandauga yra mažesnė kaip 5
792 eurai, 7 VMDU, nustatomas didžiausias politinės
kampanijos išlaidų dydis – 5 792 eurai 7 VMDU.
Savivaldybių tarybų rinkimuose politinė partija, iškėlusi
kandidatų sąrašą (sąrašus), papildomai šiai politinei
kampanijai gali išleisti ne daugiau kaip 10 procentų šios
partijos iškeltų kandidatų sąrašo (sąrašų) didžiausios
politinės kampanijos išlaidų sumos.
4. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos
rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal
visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius
ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai.
Politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės
reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti teikiami, keičiami
prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės
kampanijos laikotarpio pradžios politinei reklamai
taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka su Vyriausiosios
rinkimų komisijos sutikimu. Vyriausioji rinkimų komisija
įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje.

Dabar galiojančiame Lietuvos Respublikos
politinių
kampanijų
finansavimo
ir
finansavimo kontrolės įstatyme nustatyta, kad
politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos
gali būti pakeisti tik su Vyriausiosios rinkimų
komisijos sutikimu. Tai reiškia, kad norint
pakeisti įkainį ar sąlygas kiekvienu atveju yra
reikalinga klausimą nagrinėti Vyriausiosios
rinkimų komisijos posėdyje ir jo metu priimti
sprendimą. Paminėtina, kad pačiame įstatyme
nėra kalbama apie tokio viešosios informacijos
rengėjo ar skleidėjo sprendimo motyvavimo
reikalingumą, nėra numatyta atvejų, kada
pakeisti įkainius ar sąlygas nėra leidžiama.
Tokį prašymą išnagrinėti būtų kompetentingi ir
Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato
darbuotojai. Siūlomas pakeitimas būtų
naudingas Vyriausiajai rinkimų komisijai ir
viešosios
informacijos
rengėjams
bei
skleidėjams.
Kompetencijos
perkėlimas
sekretoriatui (proceso supaprastinimas) būtų
naudingas įkainius ar sąlygas keičiantiems
asmenims, nes sekretoriato darbuotojai galėtų
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6. Politine reklama nelaikomi neatlygintinai skleidžiami
įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai:
1) ne politinės kampanijos laikotarpiu skleidžiami
įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie
valstybės politikų, politinių partijų, jų valdymo organų
veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra
agituojama per būsimą politinę kampaniją balsuoti
valstybės politiko, politinės partijos ar jos nario interesais
arba už tokius pranešimus yra atsilyginama ar numatoma
atsilyginti;
2) politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai
skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai
apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą,
informacija, kuria neraginama nedalyvauti referendume,
balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo
priėmimą.
3) per 10 darbo dienų Vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto svetainėje paskelbia duomenis apie politinės
kampanijos laikotarpiu gautas aukas, politinės
kampanijos išlaidas ar prisiimtus finansinius
įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos
finansavimo sutartis;

priimti sprendimą greičiau, nelaukiant VRK
posėdžio. Įvertinant esamą praktiką, tokie
klausimai nagrinėjami be diskusijų, bendru
narių sutarimu, dėl to panaikinus šį įstatymo
reikalavimą (sumažinus administracinę naštą
Vyriausiajai rinkimų komisijai), būtų galima
skirti laiką sudėtingesnių ir daugiau svarstymo
reikalaujančių klausimų nagrinėjimui.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos politinių
kampanijų finansavimo ir finansavimo
kontrolės įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje
nustatyta išimtis informacijai, kuri nėra
laikoma politine reklama. Nurodytame
apibrėžime yra skiriama, kad išimtis gali būti
taikoma ir politinės kampanijos laikotarpiu ir
dar jai neprasidėjus, tačiau abi išimtys yra labai
panašios, todėl svarstytinas suvienodinimo
klausimas
arba
priešingai
skirtumų
išryškinimo.

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų
finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme
politinės kampanijos iždininkui nėra pareigos
per nurodytą terminą užregistruoti duomenis
apie rinkimų politinės kampanijos išlaidas ar
prisiimtus finansinius įsipareigojimus politinės
kampanijos žiniaraštyje. Nesant termino
išlaidų registravimui, VRK dažnai pažeidimus,
susijusius su išlaidų limito viršijimu, gali
nustatyti tik gavusi politinės kampanijos
finansavimo ataskaitas, tai yra praėjus daugiau
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„Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki įsiskolinimas
bus padengtas, buvęs savarankiškas politinės kampanijos
dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai
apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų lėšų
šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus
tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme
numatytų finansavimo šaltinių partijai nuosavybės teise
priklausančio turto, gaunamų aukų ir politinei partijai
skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o kiti politinės
kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.“

nei mėnesiui po rinkimų (ataskaitos teikiamos
priklausomai nuo politinės kampanijos dalyvio
gautų pajamų, 25 ar 85 dienos po rinkimų
rezultatų paskelbimo). Svarstytinas klausimas
ar sistemiškai vertinant Politinių kampanijų
finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
19 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 21 straipsnio
1 dalį nebūtų įžvelgiamas nuostatų
prieštaringumas. Tokia kombinacija gali
sudaryti prieštaringą įspūdį, kad arba 19
straipsnio 2 dalies 8 punktas papildo ir
paaiškina 21 straipsnio 1 dalį, arba tai yra
nesuderinta įstatymo leidėjo valia siekiant
paskatinti efektyvesnį ataskaitų viešinimą.
Dabar galiojančio Lietuvos Respublikos
politinių
kampanijų
finansavimo
ir
finansavimo kontrolės įstatymo 18 straipsnyje
yra pateiktas baigtinis sąrašas šaltinių iš kurių
politinė
partija
turi
teisę
padengti
įsiskolinimus. Politinės partijos gaudamos
finansavimą jį kaupia kaip visumą, todėl vien
dėl to nėra tikslingas nagrinėjamo 18 straipsnio
pateiktas šaltinių, iš kurių galima padengti
įsiskolinimus numatymas sąrašo principu.
Toks finansavimo ir skolų dengimo šaltinių
skyrimas gali būti painus ir įvairiai
interpretuojamas. Būtų tikslinga numatyti, kad
partijos gali padengti įsiskolinimus iš teisėtų
šaltinių, kurie yra jau numatyti Politinių partijų
įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje. Atkreiptinas
dėmesys, kad šiuo metu PKFFK įstatymo 18
straipsnis,
numatantis,
kad
skolos
įsipareigojimus galima padengti iš partijos
gaunamų aukų, prieštarauja Politinių partijų
įstatymui, kuris draudžia priimti aukas.
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Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos
laikotarpiu atsiradę skolos įsipareigojimai turi būti
įvykdyti per 9 mėnesius nuo politinės kampanijos
pabaigos. Kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, iki
įsiskolinimas bus padengtas, Buvęs savarankiškas
politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai
rinkimų komisijai apie įsiskolinimų padengimą ir tam
panaudotų lėšų šaltinius. Politinė partija turi teisę padengti
įsiskolinimus tik iš Lietuvos Respublikos politinių partijų
įstatyme numatytų finansavimo šaltinių partijai
nuosavybės teise priklausančio turto, gaunamų aukų ir
politinei partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o
kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų
(asmeninių) lėšų.

Dabar galiojančio Lietuvos Respublikos
politinių
kampanijų
finansavimo
ir
finansavimo kontrolės įstatymo 18 straipsnyje
nustatyta, kad kiekvienais metais iki vasario 1
dienos, iki įsiskolinimas bus padengtas, buvęs
savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai
apie įsiskolinimų padengimą ir tam panaudotų
lėšų šaltinius. Įstatyme nenumatytas terminas,
per kurį būtų privaloma apmokėti skolas.
Siūlytina numatyti, kad politinės kampanijos
laikotarpiu atsiradę skolos įsipareigojimai turi
būti įvykdyti per 9 mėnesius nuo politinės
kampanijos pabaigos.
Tame pačiame straipsnyje yra pateiktas
baigtinis sąrašas šaltinių iš kurių politinė
partija turi teisę padengti įsiskolinimus.
Politinės partijos gaudamos finansavimą jį
kaupia kaip visumą, todėl vien dėl to nėra
tikslingas nagrinėjamo 18 straipsnio pateiktas
šaltinių, iš kurių galima padengti įsiskolinimus
numatymas sąrašo principu. Toks finansavimo
ir skolų dengimo šaltinių skyrimas gali būti
painus ir įvairiai interpretuojamas. Būtų
tikslinga numatyti, kad partijos gali padengti
įsiskolinimus iš teisėtų šaltinių, kurie yra jau
numatyti Politinių partijų įstatymo 19
straipsnio 1 dalyje. Atkreiptinas dėmesys, kad
šiuo metu PKFFK įstatymo 18 straipsnis,
numatantis, kad skolos įsipareigojimus galima
padengti iš partijos gaunamų aukų, prieštarauja
Politinių partijų įstatymui, kuris draudžia
priimti aukas.
Nustačius terminą politinės kampanijos skolos
įsipareigojimams padengti siūlytina spręsti ir
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dėl administracinės atsakomybės atsakingiems
asmenims už Įstatyme nustatytos pareigos
nevykdymą.
PKFFK
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8) sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto svetainėje
viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija,
politinių kampanijų finansavimo ataskaitos bei politinės
kompanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiai, būtų
skelbiamos skelbiami nedelsiant gavus jų duomenis ir
atnaujinamos atnaujinami, kad šie duomenys atitiktų
gautą informaciją;
1. Vyriausioji rinkimų komisija politinės kompanijos
finansavimo apskaitos žiniaraščius, užtikrinant asmens
duomenų apsaugą, politinių kampanijų finansavimo
ataskaitas kartu su auditorių ataskaitomis dėl pastebėtų
faktų, jeigu jos privalomos, paskelbia savo interneto
svetainėje ne vėliau kaip per 100 dienų nuo rinkimų
(pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų
paskelbimo dienos.

Lietuvos Respublikos politinių
partijų įstatymas
PĮ

19

4

4. Politinės partijos narys per metus politinei partijai gali
sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 paskelbto praėjusių
kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Bendra
politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per
metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario
deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų.
Jeigu bendra politinės partijos nario mokesčių politinei
partijai suma per metus viršija 360 eurų 0,45 VMDU,
politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir

Kylant ekonomikai yra reikalinga įvertinti
įstatymuose pateiktus fiksuotus piniginius
dydžius. Įvertinant tai, kad dalis dydžių yra
susieti su paskutiniu paskelbtu šalies ūkio
darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio (toliau – VMDU) dydžiu, siūloma
visus Lietuvos Respublikos politinių partijų ir
politinių
kampanijų
finansavimo
bei
finansavimo kontrolės ir Lietuvos Respublikos
politinių partijų įstatymuose konkrečia

88

PĮ

19

5

pajamas. Prieš priimdamas politinės partijos nario mokestį,
kurio suma per metus viršija 360 eurų 0,45 VMDU,, už
politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo Vyriausiosios
rinkimų komisijos informacinėje sistemoje patikrina, ar
politinės partijos nario mokestis atitinka šio įstatymo
reikalavimus dėl jo dydžio. Priimamas tik šio įstatymo
reikalavimus atitinkantis nario mokestis. Šio įstatymo
reikalavimų neatitinkantis nario mokestis laikomas
neleistinu politinės partijos finansavimo šaltiniu.
5. Nario mokestis, viršijantis 0,45 VMDU, privalo būti
pervedamas tik banko pavedimu. Ne banko pavedimu
gautas nario mokestis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo gavimo pervedamas į partijos einamąją sąskaitą.

pinigine suma nustatytus dydžius nurodyti jus
susiejant su tam tikru VMDU dyžiu.
Tokiu būdu atitinkami įstatymuose nustatyti
dydžiai galėtų automatiškai didėti augant
ekonomikai, dėl to manytina, kad toks
pakeitimas įstatymo nuostatas priartintu prie
greitai besikeičiančių visuomeninio gyvenimo
realijų.
Įstatymas nedraudžia nario mokesčio mokėti
grynaisiais ir nenumato, kokio dydžio
mokesčiai gali būti mokami grynaisiais.
Tikrinant politinių partijų 2016 metų narių
mokesčių registracijos žurnalus atkreiptas
dėmesys, kad daugiau nei pusę (54,60 proc.
arba 304 939,46 Eur) nario mokesčių partijos
gavo grynaisiais pinigais. Didesni nei 100 eurų
mokesčiai grynaisiais sumokėti 298 atvejais,
bendra suma – 58 017,55 Eur. 12 atvejų
grynaisiais mokėti 500 Eur ir didesni
mokesčiai, bendra suma – 8 351,99 Eur.
Didžiausia grynaisiais įnešta suma – 1 550 Eur
(šį mokestį sumokėjęs asmuo nario mokestį
mokėjo tik grynaisiais pinigais, kelis kartus
nuo 310 iki 1 550 Eur, bendra suma 3 760 Eur).
Atkreiptinas dėmesys, kad Politinių kampanijų
finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad fizinių
asmenų piniginės aukos, viršijančios 290 eurų,
privalo būti aukojamos tik banko pavedimu.
Siūloma įstatymu reglamentuoti sumą, nuo
kurios nario mokestis turėtų būti mokamas tik
banko pavedimu. Gali būti taikoma analogija
su Politinių kampanijų finansavimo ir
finansavimo kontrolės įstatymo arba taikyti tą
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patį dydį, nuo kurio atsiranda pareigą
deklaruoti turtą ir pajamas.
PĮ

19

PĮ

19

5,6,7
,8,9,
10
9

PĮ

21

3

3. Valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai
finansuoti yra paskirstomi pagal Seimo, savivaldybių
tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą
(pakartotinių, naujų rinkimų ir pakartotinio balsavimo),
kuriuose išrinktų kandidatų įgaliojimai nėra nutrūkę arba
jiems nutrūkus laisva vieta buvo užimta nerengiant
rinkimų, galiojančius rezultatus, jei atitinkamoje rinkimų
apygardoje partijos keltas kandidatų sąrašas ar
vienmandatėje rinkimų apygardoje jos keltas
kandidatas nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidęs
rinkimų ar Politinių kampanijų finansavimo ir
finansavimo kontrolės įstatymo.

PĮ

23

2

Už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo metams
pasibaigus parengia politinės partijos finansinių ataskaitų
rinkinį. Kartu su politinės partijos finansinių ataskaitų
rinkiniu parengiamasi priedas priedai – valstybės biudžeto
asignavimų panaudojimo ataskaita ir partijos veiklos
finansavimo ataskaitą nurodant finansavimo šaltinius
ir veiklos išlaidas.

Buvusias 19 straipsnio 5-10 dalis laikyti 6-11.
9. Finansuoti politines partijas kitomis, šiame straipsnyje
nenurodytomis, lėšomis draudžiama. Politinių partijų
finansavimas iš šiame įstatyme nenurodytų šaltinių
laikomas neteisėtu.

Dabar galiojančiame Politinių partijų įstatyme
yra numatyta, kad finansuoti politines partijas
kitomis, šiame straipsnyje nenurodytomis,
lėšomis draudžiama. Įstatymas nenumato
jokios sankcijos už šio draudimo nesilaikymą.
Siūloma papildyti įstatymą numatant, kad
finansavimas iš įstatyme nenurodytų šaltinių
yra neteisėtas ir šį pažeidimą nurodyti prie
šiurkščių įstatymo pažeidimų.
Įstatymas numato pakankamai griežtas
finansines sankcijas už šiukščius Politinių
kampanijų finansavimo ir finansavimo
kontrolės įstatymo pažeidimus, tai yra
valstybės biudžeto asignavimų neskyrimą iki 2
metų. Tačiau VRK nesuteikta jokia diskrecijos
teisė, kai toks pažeidimas padaromas lokaliai,
renkant Seimo narį ar merą ar savivaldybės
tarybą.
Todėl
siūloma
neskaičiuoti
atitinkamoje rinkimų apygardoje gautų balsų,
jei kandidatas ar kandidatų sąrašas buvo
pripažintas šiurkščiai pažeidęs rinkimų ar
Politinių
kampanijų
finansavimo
ir
finansavimo kontrolės įstatymą.
Politinių
partijų
finansinės
ataskaitos
sudaromos Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.
1K-372 patvirtintų Pelno nesiekiančių ribotos
civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų
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dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų
įvertinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Šiomis
taisyklėmis vadovaujasi ir viešosios įstaigos,
asociacijos, rūmai, labdaros ir paramos fondai,
daugiabučių namų savininkų bendrijos,
sodininkų bendrijos, garažų statybos ir
eksploatavimo
bendrijos,
kiti
pelno
nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės
juridiniai asmenys vadovaujasi. Nustatytos
dokumentų formos neatspindi politinių partijų
veiklos specifikos, todėl siūloma suteikti VRK
pareigą kartu su Finansų ministerija nustatyti
Partijos veiklos finansavimo ataskaitos formą,
kurioje būtų nurodytos per kalendorinius
metus gautos pajamos pagal partijų įstatyme
nurodytus finansavimo šaltinius, partijų
išlaidos pagal išlaidų grupes.
PĮ

23

4

4. Politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį ir šio
straipsnio 2 dalyje nurodytus jo priedus pasirašo politinės
partijos pirmininkas arba politinės partijos valdymo organo
paskirtas už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo.

PĮ

24

2

4

PĮ

24

2

6

4) sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto svetainėje
politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinys ir šio
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti jo priedai būtų
skelbiami nedelsiant gavus jo duomenis ir atnaujinami, kad
šie duomenys atitiktų gautą informaciją.
6) suderinusi su Finansų ministerija tvirtina Partijos Pagal korupcijos programą: VRK turi kreiptis
veiklos finansavimo ataskaitos formą;
į Seimą su pasiūlymais dėl šiuo metu politinių
partijų teikiamų finansinės atskaitomybės
dokumentų, kad būtų padaryti atitinkamų
teisės aktų pakeitimai.
Politinės partijos VRK teikia finansinių
ataskaitų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį
sudaro balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir
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aiškinamasis raštas. Sudarydamos finansinių
ataskaitų rinkinį politinės partijos, kaip
viešosios įstaigos, asociacijos, rūmai, labdaros
ir paramos fondai, daugiabučių namų
savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos,
garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos,
kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės
atsakomybės juridiniai asmenys vadovaujasi
Finansų ministro patvirtintomis Pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir
finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo
taisyklėmis. Šiuo metu Patvirtintos formos
neatspindi politinių parijų veiklos specifikos,
todėl VRK yra patvirtinusi rekomendacines
Aiškinamojo rašto priedų formas.
Siūloma:
įstatyme numatyti prievolę VRK kartu su
Finansų ministerija patvirtinti teikiamų
dokumentų formas;
1)
atsižvelgiant į tai, kad narystė
partijoje
yra
neviešinamas
duomuo,
informaciją apie narių mokesčius skelbti tik
išimtiniais atvejais, pvz., jei narys per metus
sumoka daugiau nei 360 eurų, tai yra, kai jam
atsiranda prievolė deklaruoti turtą ir pajamas;
2)
peržiūrėti
VRK
tvirtinamą
Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo
ataskaitos formą (gal teikti ne apibendrintą, o
žurnalą – reikalingas VRK IS pakeitimas).
PĮ

24

2

PĮ

26

1

7

7) tvirtina Partijos veiklos finansavimo ataskaitos
pildymo ir pateikimo tvarkos aprašą;
1. Politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinys su šio Politinės partijos nario mokesčio registracijos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodytais jo priedais ir žurnalas kartu su Politinės partijos finansinių
auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų yra vieši.
ataskaitų rinkiniu yra pateikimas VRK.
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PĮ

30

1

4

Įstatymas nenumato šio pateikiamo priedo
viešinimo. Asmenų priklausomybė partijoms
nėra skelbiamas duomuo, todėl VRK, siekiant
užtikrinti finansavimo skaidrumą ir viešumą
siūlo viešinti nuasmenintus duomenis apie
mokamų partijos nario mokesčių dydžius.
4) kai politinė partija priima sprendimus politinės Dabar galiojančiame Politinių partijų įstatyme
partijos veiklai naudoti lėšas, gautas iš neleistinų yra numatyta, kad finansuoti politines partijas
politinės partijos finansavimo šaltinių.
kitomis, šiame straipsnyje nenurodytomis,
lėšomis draudžiama. Siūloma papildyti
įstatymą numatant, kad finansavimas iš
įstatyme nenurodytų šaltinių yra neteisėtas ir šį
pažeidimą nurodyti prie šiurkščių įstatymo
pažeidimų.

Naudojami įstatymų trumpinimai:
SR – Seimo rinkimų
STR – Savivaldybių tarybų
PR – Prezidento rinkimų
EPR – Europos Parlamento rinkimų
PKFFK – Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
PĮ – Partijų įstatymas

