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                                                                                                         Lietuvos Respublikos vyriausiosios  

                                                                                                rinkimų komisijos pirmininko 

                                                                                                             2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. Į-1-3 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA 

(KODAS 03 900 0003) 

 

2013 – 2015 – ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

MISIJA 

Organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų, 

Europos Parlamento rinkimus ir referendumus, užtikrinti, kad rinkimai ir referendumai vyktų 

remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų 

principais. Vykdyti kitų įstatymų reikalavimus: Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo 

bei finansavimo kontrolės, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir kitus. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Organizuoti ir vykdyti rinkimus ir referendumus, propaguoti laisvus demokratiškus, 

sąžiningus rinkimus, atlikti politinių partijų finansavimo stebėseną ir politinių kampanijų 

finansavimo ir politinės reklamos stebėseną: 

 organizuosime ir vykdysime dvejose apygardose pakartotinius ir vienoje apygardoje naujus 

rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą (2013 m. I-II ketv.); 

 organizuosime ir vykdysime Respublikos Prezidento rinkimus (2014 m. I-II ketv.); 

 organizuosime ir vykdysime rinkimus į Europos Parlamentą (2014 m. I-III ketv.); 

 organizuosime ir vykdysime Savivaldybių tarybų rinkimus (2015 m. I-II ketv.); 

 dalyvausime rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių rinkimų organizavimą 

ir vykdymą, projektus; 

 laikotarpiu tarp rinkimų priimsime ir skelbsime sprendimus nutrūkus Seimo nario arba 

savivaldybės tarybos nario įgaliojimams, pripažinsime naujo Seimo nario arba savivaldybės 

tarybos nario įgaliojimus, esant reikalui bus rengiami ir nauji Seimo nario rinkimai 

vienmandatėje rinkimų apygardoje; 

 apibendrinsime rinkimų patirtį, rūpinsimės rinkėjų lavinimu, palaikysime ryšius su kitų 

valstybių institucijomis, kurios tose valstybėse rengia ir organizuoja rinkimus; 

 užtikrinsime politinių kampanijų demokratiškumą, politinių partijų ir politinių kampanijų 

finansavimo teisėtumą, skaidrumą ir viešumą, kontroliuosime politinių partijų ir politinių 

kampanijų finansavimo teisėtumą; 

 reglamentuosime politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo tvarką ir finansavimo 

kontrolę; 

 vykdysime politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir politinės reklamos 

stebėseną. 

 

 



2. Užtikrinti Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą: 

 vykdysime ūkinį ir materialinį Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir Sekretoriato valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis rinkimų laikotarpiu, 

aptarnavimą; 

 siekdami užtikrinti tinkamą tarnybinių užduočių ir nustatytų funkcijų atlikimą, 

darbuotojams sudarysime sąlygas profesiniam tobulėjimui; 

 užtikrinsime Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių tiesioginę transliaciją Vyriausiosios 

rinkimų komisijos interneto svetainėje; 

 teisės aktų nustatyta tvarka organizuosime dokumentų valdymą Sekretoriate ir 

užtikrinsime dokumentų naudojimą bei rinkimų dokumentų perdavimą archyviniam 

saugojimui; 

 organizuosime Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 

pirmininko įsakymų rengimą, paskelbimą ir saugojimą; 

 tvarkysime buhalterinę apskaitą ir sudarysime finansinę atskaitomybę nustatyta tvarka; 

 sieksime, kad būtų saugi, patikima Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema, 

diegiamos valdymo procesą lengvinančios informacinės priemonės, plečiamas ir 

tobulinamas informacinės sistemos naudotojams reikiamas kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius. 

3. Pervesti valstybės biudžeto asignavimus į politinių partijų valstybės biudžeto asignavimų 

sąskaitas: 

 rengsime lėšų valstybės biudžete numatytų asignavimų politinėms partijoms paskirstymą. 

Lėšos politinėms partijoms gali būti skiriamos politinių partijų veiklai finansuoti; 

 pervesime valstybės biudžeto asignavimus, gautus per Vyriausiosios rinkimų komisijos 

vykdomą atskirą biudžeto programą, į politinių partijų valstybės biudžeto asignavimų 

sąskaitas; 

 priimsime valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitas ir kartu su kitomis 

institucijomis kontroliuosime ar išlaidų paskirtis atitinka Politinių partijų ir politinių 

kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo nuostatas; 

 pripažinus, kad politinė partija ar politinės kampanijos dalyvis šiurkščiai pažeidė Politinių 

partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą, jam (jai) 

dvejus metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos valstybės biudžeto asignavimai neskiriami; 

 nepaskirstytus valstybės biudžeto asignavimus grąžinsime į valstybės biudžetą. 

 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 2013 metais 

Eil. 
Nr. 

Prioriteto pavadinimas Asignavimai 
tūkst. Lt 

1. Organizuoti ir vykdyti rinkimus ir referendumus, propaguoti laisvus 
demokratiškus, sąžiningus rinkimus, atlikti politinių partijų finansavimo 
stebėseną ir politinių kampanijų finansavimo ir politinės reklamos 
stebėseną 

2713,0 

2. Užtikrinti Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą 2495,0 

3. Pervesti valstybės biudžeto asignavimus į politinių partijų valstybės 
biudžeto asignavimų sąskaitas 

18999,0 

 
 
 



PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS: 
 

 Dalyvausime rengiant Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 
pakeitimo projektą. 

 Dalyvausime rengiant Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo 
projektą; 

 Dalyvausime rengiant Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų 
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo projektą; 

 Dalyvausime rengiant ir svarstant Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektą. 
 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS: 
 

 Toliau diegsime pažangias veiklos vadybos ir informacinių technologijų priemones 
atitinkančias elektroninės valdžios reikalavimus, užtikrinančias nenutrūkstamą 
duomenų perdavimą ir saugą, dokumentų valdymą. 

 Sudarysime sąlygas Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Sekretoriato darbuotojams gilinti 
profesines žinias, tobulinti valstybės valdymo ir administravimo, darbo su 
šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis įgūdžius bei gebėjimus. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS: 
 

 Vyriausiosios rinkimų komisijos strateginis tikslas – Rinkimų ir referendumų 
organizavimas. Asignavimai politinėms partijoms. 

 Siekdama strateginio tikslo Vyriausioji rinkimų komisija vykdo dvi programas: 
1. Rinkimų ir referendumų organizavimas (01.01.) 
2. Asignavimai politinėms partijoms (01.02.). 

 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS ASIGNAVIMAI 2013 M.

Asignavimai politinėms 

partijoms 08.04.01.01

18.999   

78,5%

Rinkimų ir referendumų 

organizavimas            

01.06.01.01. 

01.06.01.09.

5.208   

21,5%

Rinkimų ir referendumų organizavimas    

01.06.01.01 /01.06.01.09

Asignavimai politinėms partijoms

08.04.01.01

 
 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 Vyriausiosios rinkimų komisijos bendras pareigybių skaičius – 27; 

 15 Vyriausiosios rinkimų komisijos narių (valstybės pareigūnų), iš jų: komisijos 
pirmininkas, 2 pirmininko pavaduotojai ir 12 narių. 

 12 Sekretoriato darbuotojų (valstybės tarnautojų), iš jų 4 skyrių vedėjai ir 8 vyriausieji 
specialistai. 

 Planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui 2013 metams – 1215,0 tūkst. litų. 
 

VALDYMO IŠLAIDOS 

 Planuojamos valdymo išlaidos pateikiamos 1 lentelėje. 
 



II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
VEIKLOS KONTEKSTAS 
 

 Vyriausioji rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė 
aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pagrindinę veiklą reglamentuoja Vyriausiosios rinkimų 
komisijos įstatymas, Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento, Savivaldybių 
tarybų rinkimų, Referendumo ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei 
finansavimo kontrolės įstatymai, Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamentas. 

 Vyriausioji rinkimų komisija rinkimus rengia vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtus nutarimus, Respublikos Prezidento išleistus dekretus, taip pat įstatymų 
numatytais atvejais, pagal savo pačios priimtus sprendimus. 

 Vyriausiąją rinkimų komisija sudaro Seimas ketveriems metams. 

 Institucijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, kurį skiria Seimas, Seimo 
pirmininko teikimu. 

 Vyriausiąją rinkimų komisija aptarnauja Sekretoriatas. Sekretoriato darbo tvarką 
nustato Sekretoriato nuostatai. 

 
STRATEGINIS TIKSLAS – RINKIMŲ IR REFERENDUMŲ ORGANIZAVIMAS. ASIGNAVIMAI 
POLITINĖMS PARTIJOMS (01) 
 

 Vyriausiosios rinkimų komisijos strateginio tikslo įgyvendinimo vertinimo (efekto) 
kriterijai: 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2012-ųjų 

metų 

2013-ųjų 

metų 

2014-ųjų 

metų 

2015-ųjų 

metų 

E-01-01 1. Prisiekia ir pradeda eiti pareigas 

Lietuvos Respublikos Prezidentas  

 0  0 1  0 

E-01-02 2. Prisiekia ir pradeda eiti pareigas 

Lietuvos Respublikos Seimo nariai 

(skaičius) 

 139 3   0  0 

E-01-03 3. Susirenka į I-ą posėdį ir pradeda 

darbą Savivaldybių tarybų nariai 

(skaičius) 

 0  0  0  1526 

E-01-04 4. Pradeda darbą Europos Parlamento 

nariai (skaičius) 

 0  0  12  0 

E-01-05 5. Paskelbiami referendumo rezultatai  0  0  0  0 

E-01-06 6. Politinių partijų dalyvaujančių 

rinkimuose skaičius 

 18 14  0  22 

 
 
 
 
 



 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 
 
RINKIMŲ IR REFERENDUMŲ ORGANIZAVIMAS (01.01.) 
 

Bendroji informacija apie programą 

      Vyriausioji rinkimų komisija įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja rinkimus bei 
referendumus, kartu su kitomis institucijomis kontroliuoja politinių partijų finansinę veiklą ir 
politinių kampanijų finansavimą bei atlieka visų politinės kampanijos dalyvių politinės 
kampanijos stebėseną. Vyriausiąją rinkimų komisiją aptarnauja Komisijos sekretoriatas. 
Sekretoriato darbo tvarką nustato Sekretoriato nuostatai. 
      Įgyvendindama programos tikslą – Rinkimų ir referendumų organizavimas, Vyriausioji 
rinkimų komisija organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, 
Europos Parlamento, Savivaldybių tarybų rinkimus ir referendumus, užtikrina, kad rinkimai ir 
referendumai vyktų remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais 
demokratinių rinkimų principais. Užtikrina Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių tiesioginę 
transliaciją Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. Organizuoja apygardų ir 
savivaldybių rinkimų komisijų bei apylinkių rinkimų komisijų darbą, sudaro išlaidų sąmatas, 
finansuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijas, sudaro finansinę atskaitomybę, 
kontroliuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų veiklą, organizuoja apygardų ir 
savivaldybių rinkimų komisijų mokymus, instruktažus partijoms, teikia reikiamą metodinę bei 
organizacinę techninę pagalbą, kontroliuoja politinių partijų finansinę veiklą ir politinių 
kampanijų finansavimą, atlieka visų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos 
stebėseną. Tvarko rinkimų archyvus. Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia, kad išrinktas 
Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Savivaldybių tarybų nariai, 
Europos Parlamento nariai nuo Lietuvos Respublikos. 
 

 

 

ASIGNAVIMAI POLITINĖMS PARTIJOMS (01.02.) 
 

Bendroji informacija apie programą 

      Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms numatomi Lietuvos Respublikos 
kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatymo projekte ir skiriami per Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdomą atskirą biudžeto 
programą. Lėšos iš valstybės biudžete numatytų asignavimų politinėms partijoms gali būti 
skiriamos politinių partijų veiklai finansuoti. 
      Įgyvendindama programos tikslą – Asignavimai politinėms partijoms, Vyriausioji rinkimų 
komisija rengia lėšų politinėms partijoms paskirstymą ir perveda valstybės biudžeto asignavimus 
į politinių partijų valstybės biudžeto asignavimų sąskaitas, priima valstybės biudžeto asignavimų 
panaudojimo ataskaitas ir kartu su kitomis institucijomis kontroliuoja ar valstybės biudžeto 
asignavimus politinės partijos naudoja pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo 
bei finansavimo kontrolės įstatymo nuostatas. Jei Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta, kad 
politinė partija ar politinės kampanijos dalyvis šiurkščiai pažeidė  Politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą, jam (jai) dvejus metus nuo 
sprendimo įsiteisėjimo dienos valstybės biudžeto asignavimai neskiriami. Nepaskirstytus 
valstybės biudžeto asignavimus grąžina į valstybės biudžetą. Nenustačius Politinių partijų ir 
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimų, politinėms 
partijoms paskirstomi visi per Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdomą atskirą biudžeto 
programą gauti valstybės biudžeto asignavimai. 

 

 














