Paskutinį kartą lentelė peržiūrėta 2012 m .gegužės 15 d.

Nuo 1991 m. iki šiol paskelbtų referendumų rezultatai

Eil.
Nr.

Data

1.

1991
02 09

2.

1992
05 23

3.

1992
06 14

4.

1992
10 25

5.

1994
08 27

6.

1996
10 20

7.

1996
10 20

8.

1996
11 10

9.

2003
05
10-11

Referendumo pavadinimas

Gyventojų visuotinė apklausa dėl
Lietuvos Respublikos
nepriklausomybės
Dėl Lietuvos Respublikos
Prezidento institucijos atstatymo
Dėl buvusios SSSR kariuomenės,
dabar priklausančios Rusijos
federacijai, besąlygiško ir
neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos
Respublikos teritorijos 1992 m. ir
padarytos žalos Lietuvai atlyginimo
Lietuvos Respublikos Konstitucijai
priimti
Lietuvos Respublikos įstatymui
“Dėl neteisėto privatizavimo,
nuvertintų indėlių ir akcijų bei
pažeistos teisėsaugos” priimti
Priimti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 55, 57, 131 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymą
“Ar kompensuoti gyventojų
indėlius teisingai privatizuojant
valstybės turtą"
Priimti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 47 straipsnio
papildymo įstatymą
Dėl Lietuvos Respublikos narystės
Europos Sąjungoje

atsakė “taip”,
procentais
nuo
nuo
bendro
dalyvarinkėjų
vusių
skaičiaus

atsakiusių “ne”,
procentais
nuo
nuo
bendro
dalyrinkėjų
vavusių
skaičiaus

Bendras
rinkėjų
skaičius

Dalyvavo
rinkėjų

Dalyvavo,
procentais

Atsakė
“taip”

2 652 738

2 247 810

84,74

2 028 339

76,46

90,24

147 040

5,54

6,54

Referendumo
nuostata priimta

2 578 711

1 525 985

59,18

1 057 033

40,99

69,27

390 254

15,13

25,57

Referendumo
nuostata
nepriimta

2 539 433

1 931 278

76,05

1 751 026

68,95

90,67

140 077

5,51

7,25

Referendumo
nuostata priimta

2 549 952

1 919 073

75,26

1 447 334

56,75

75,42

402 622

15,78

20,98

Referendumo
nuostata priimta

Atsakė
“ne”

Pastabos

2 428 105

895 778

36,89

749 172*

30,85

83,63

92 593*

3,81

10,34

Referendumas
neįvyko,
nuostatos
nepriimtos

2 597 530

1 353 448

52,11

879 727**

33,86

65,00

238 635**

9,18

17,63

Referendumo
nuostata
nepriimta

2 597 530

1 362 573

52,46

1 012 497

38,97

74,31

260 207

10,01

19,10

Referendumo
nuostata
nepriimta

2 596 662

1 031 623

39,73

447 801

17,24

43,41

413 188

15,91

40,05

Referendumas
neįvyko,
nuostatos
nepriimtos

2 638 886

1 672 317

63,37

1 504 264

57,00

89,95

147 527

5,59

8,82

Referendumas
įvyko, nuostata
priimta

4,04

8,33

Konsultacinis
(patariamasis)
referendumas
neįvyko

„Pritariu, kad Ignalinos atominės
elektrinės darbas pratęstas iki
2008
10.
techniškai saugių terminų, bet ne
2 696 090 1 305 825
48,43
1 156 738
42,90
88,58
108 798
10 12
ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja
atominė elektrinė“
*
- Referendume buvo balsuota dėl 8 nuostatų. Duomenys pateikiami pagal 1 nuostatą, balsavimo rezultatai dėl kitų nuostatų skiriasi nežymiai.

**

- Referendume buvo balsuota dėl 3 nuostatų. Duomenys pateikiami pagal 1 nuostatą, balsavimo rezultatai dėl kitų nuostatų skiriasi nežymiai

PASTABA: Nurodomi tik paskelbti referendumai. Tuo laikotarpiu dar buvo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje registruotos 15 iniciatyvinių grupių referendumams surengti, kurios reikiamo
parašų skaičiaus referendumui surengti nesurinko ir referendumai nebuvo skelbiami. Šiuo metu yra trys iniciatyvinės grupės, renkančios parašus.

Referendumų iniciatyvos. Referendumams paskelbti nebuvo surinktas reikiamas parašų skaičius

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

K.Antanavičius,
A.Matulevičius,
A.Norvilas

1.

1995
11 15

2.

1996
03 28

3.

1997
05 23

4.

1998
06 10

R.Karbauskis

1999
10 20

K.Uoka, .
Š.V.Valentukevičius,
N.Uinskienė,
V.Aleknienė,
V.Nezgada,
V.P.Račinskas,
K.Janavičienė,
K.Juknius,
P.Stungurys,
V.Leonavičius,
B.R.Akopian

5.

E.Klumbys,
R.Paulauskas
(Tautos pažangos partija)
A.Akstinavičius,
R.J.Dagys,
R.Matijošienė,
R.Zuoza
(Lietuvos
socialdemokratų partija)

Teikiamos priimti referendumui nuostatos
“1 nuostata. Rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir savivaldybes vykdomi balsuojant už asmenis, bet ne už partijų teikiamus sąrašus. Į
Lietuvos Respublikos Seimą renkamas 91 Seimo narys.
2 nuostata. Sumažinti esamą valstybės ir savivaldybių tarnautojų bei ministerijų skaičių ne mažiau kaip per pusę.
3 nuostata. Nustatyti, kad visos Lietuvos ar užsienio organizacijų ar piliečių pajamos (pelnas), skirtos investicijoms Lietuvoje naujoms darbo
vietoms kurti, gamybai ar verslams plėtoti, neapmokestinamos jokiais mokesčiais.
4 nuostata. Nustatyti, kad neapmokestinamas gyventojų pajamų minimumas yra 0,75 vidutinio darbo užmokesčio Respublikoje (1995 m.
spalio mėn. neapmokestinamas pajamų minimumas būtų 330 litų) ir kad gyventojų pajamų mokestis negali būti didesnis kaip 28%.
5 nuostata. Tiesioginiais rinkimais rinkti Valstybės Tribunolą ir suteikti jam reikalingus įgaliojimus kovai su organizuotu nusikalstamumu ir
korupcija”.
“Lietuvos Respublikos žemė nuosavybės teise gali priklausyti ir užsienio valstybių piliečiams, tarptautinėms organizacijoms ir užsienio
valstybių juridiniams asmenims”.
“Ar Jūs pritariate tam, kad šios valstybės infrastruktūros esamos strateginės įmonės būtų privatizuojamos: naftos pramonės įmonės (AB
“Būtingės nafta”, AB “Mažeikių nafta”, AB “Naftos terminalas”, SPAB “Naftotiekis”, AB “Geonafta), šiluminės ir elektros energijos
gamybos ir tiekimo įmonės (VĮ “Ignalinos atominė elektrinė”, šiluminės energijos SPAB, AB “Lietuvos dujos”, AB “Lietuvos energija”),
savivaldybių vandens tiekimo įmonės, telekomunikacijų ir ryšių įmonės (VĮ “Lietuvos telekomas”, VĮ Lietuvos radijo ir televizijos centras”),
Transporto įmonės (SPAB “Lietuvos geležinkeliai”, SPAB “Lietuvos jūrų laivininkystė”), Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, aerodromai”
“1 nuostata. Savivaldybių merai renkami tiesiogiai savivaldybės gyventojų savivaldybių tarybų rinkimų metu.
2 nuostata. Seniūnijų seniūnai renkami tiesiogiai seniūnijos gyventojų savivaldybių tarybų rinkimų metu.”

“1. Visi Lietuvos Respublikos Seimo nariai būtų renkami tik vienmandatėse apygardose, o ne pagal partijų sąrašus.
2. Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu už tai pasisakė daugiau nei pusė jį rinkusios apygardos rinkėjų.
3. Valstybės ir pareigūnų mėnesinis darbo užmokestis neviršytų 5 vidutinių mėnesinių Lietuvos dirbančiojo darbo užmokesčio”.

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

Teikiamos priimti referendumui nuostatos

K.Uoka,
A.Gudmonas,
P.A.Skučas,
B.R.Akopian,
G.Lenkas,
S.Arnauskas,
A.A.Radzevičius,
R.Dargienė

“1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 str. taip, kad Seime dirbtų 71 Seimo narys, nuo referendumo rezultatų įsigaliojimo dienos
nutraukiant pagal partijų sąrašus rinktų 70 Seimo narių įgaliojimus.
2. Panaikinti apskričių instituciją.”

7.

2002
08 01

J.Dingelis,
R.T.Dzetaveckas,
K.Kavaliauskas,
E.Staigys,
R.Trinka

“1. Referendumas skelbiamas piliečių iniciatyva, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos
Respublikos piliečių.
2. Seimas privalo svarstyti įstatymo projektą, jeigu jį siūlo 20 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių.
3. Seimas gali atmesti Lietuvos Respublikos piliečių pasiūlytą įstatymo projektą, jeigu prieš projektą balsavo 2/3 visų Seimo narių.
4. Pusę lėšų, gautų privatizuojant valstybės ir savivaldybių turtą, pradedant 2003 metais, skiriama mažajam verslui plėtoti, nedarbui mažinti.
5. Mažajam verslui plėtoti skiriamas lėšas administruoja Respublikos Prezidento įgaliotinių įsteigtas Mažojo verslo plėtros fondas.
6. Senatvės pensija, pradedant 2003 metais, kasmet didinama 50 procentų, jeigu tokia pensija ir kitos pensininko pajamos neviršija 80
procentų nustatyto minimalaus atlyginimo.”

8.

2002
10 03

R.Pavilionis

“Ar Jūs pritariate Lietuvos Respublikos stojimui į NATO?”

9.

2003
02 12

V.Uspaskich
J.Vitkauskaitė

“Pritariu, kad savivaldybių merus rinktų Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi
visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.”

6.

2000
05 09

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

Teikiamos priimti referendumui nuostatos
“Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55, 58, 59 ir 148 straipsnių pakeitimų ir papildymų, kuriais nustatoma, kad Seimo nariai renkami tik
vienmandatėse rinkimų apygardose, bei nustatoma Seimo nario mandato atšaukimo tvarka, ir tuo tikslu teikiamo šio įstatymo projekto:
“LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 55, 58, 59 IR 148 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2003 m.

d. Nr.

(Žin., 1992, Nr.33-1014)
1 straipsnis. 55 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas
Pakeisti 55 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:
“Seimą sudaro Tautos atstovai - 131 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams vienmandatėse rinkimų apygardose remiantis visuotine,
lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Po vieną rinkimų apygardą sudaroma kiekvienoje savivaldybėje, kitos rinkimų apygardos
sudaromos pagal rinkėjų skaičių. Po vieną Seimo narį išrenkama kiekvienoje savivaldybėje, kiti išrenkami rinkimų apygardose, sudarytose
pagal rinkėjų skaičių.“

10.

2003
02 12

V.Uspaskich
J.Vitkauskaitė

2 straipsnis. 58 straipsnio papildymas
Papildyti 58 straipsnį naujomis penktąja, šeštąja, septintąja ir aštuntąja dalimis:
“Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vienoje rinkimų apygardoje rengiami, jei to pareikalauja ir per du mėnesius savo parašais
patvirtina daugiau kaip pusė vienmandatės rinkimų apygardos, kurioje jis išrinktas, rinkėjų. Gavęs reikiamą parašų skaičių, Seimas priima
nutarimą dėl pirmalaikių Seimo nario rinkimų datos. Šie rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo parašų gavimo.
Dalyvauti pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose taip pat turi teisę Seimo narys, atstovaujantis šiai rinkimų apygardai. Jei
pirmalaikių Seimo nario rinkimų metu jis nėra perrenkamas, jo įgaliojimų laikas pasibaigia, kai prisiekia išrinktas kandidatas. Išrinktam
kandidatui prisiekus, pradedamas skaičiuoti jo įgaliojimų laikas, kuris negali būti ilgesnis už neperrinkto Seimo nario likusįjį įgaliojimų laiką.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vienoje rinkimų apygardoje gali būti rengiami tik vieną kartą per Seimo nario,
atstovaujančio tai rinkimų apygardai, įgaliojimų laiką.
Pirmalaikių Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.”
3 straipsnis. 59 straipsnio ketvirtosios dalies pakeitimas
Pakeisti 59 straipsnio ketvirtąją dalį ir ją išdėstyti taip:
“Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir už savo
veiklą privalo atsiskaityti savo rinkėjams.”
4 straipsnis. 148 straipsnio antrosios dalies pakeitimas
Papildyti 148 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:
“Tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio "Lietuvos valstybė", penktojo skirsnio 55, 58 ir 59 straipsnių bei
keturioliktojo skirsnio "Konstitucijos keitimas" nuostatos.”
Skelbiu šį referendumu priimtą įstatymą

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

Teikiamos priimti referendumui nuostatos
„LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 52 STRAIPSNIO PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2004 m.
d. Nr.
Vilnius
(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

11.

2004
08 10

Algirdas Makauskas,
Jurius Petreikis

1 straipsnis. Konstitucijos 52 straipsnio papildymas antrąja dalimi
Papildyti Konstitucijos 52 straipsnį antrąja dalimi:
„Lietuvos Respublikos piliečio senatvės pensija negali būti mažesnė kaip 4/5 įstatymu nustatyto minimalaus darbo
užmokesčio dydžio.“
Skelbiu šį referendumu priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS“
„LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2004 m.
d. Nr.
Vilnius

12.

2004
08 10

Algirdas Makauskas,
Jurius Petreikis

(Žin., 1992, Nr. 33-1014)
1 straipsnis. Konstitucijos 9 straipsnio trečiosios dalies pakeitimas
Pakeisti Konstitucijos 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.”
Skelbiu šį referendumu priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS“

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

2005
13.
09 07

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

Birutė Bagvilienė,
Albertas Koviera,
Kazimieras Uoka

Teikiamos priimti referendumui nuostatos
Iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti teikia priimti referendumu šį sprendimą:
„Pritariu, kad skelbiamas 2007 m. Lietuvos pinigų (lito) panaikinimas būtų atidėtas, o sprendimas dėl euro įvedimo Lietuvos
Respublikoje būtų priimamas tik Tautos referendumu“
Iniciatyvinė grupė teikia surengti privalomąjį referendumą šiais klausimais:
1 sprendimas. „Pritariu, kad Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko darbas būtų pratęstas iki 2015 m.“
2 sprendimas. Priimti įstatymą:
„Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 58 STRAIPSNIO PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2008 m.
d. Nr.
Vilnius
(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

14.

2008
03 03

Arvydas Akstinavičius,
Violeta Linkienė, Arūnas
Štaras,
Dalia Vilimaitė

1 straipsnis. Konstitucijos 58 straipsnio papildymas
Papildyti Konstitucijos 58 straipsnį penktąja dalimi:
“Pirmalaikiai Seimo rinkimai skelbiami, jei to referendumu pareikalauja Lietuvos Respublikos piliečiai. Naujo Seimo
rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS“

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

Teikiamos priimti referendumui nuostatos
1 sprendimas. Priimti įstatymą:
„Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 9 IR 58 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2009 m.

d. Nr.

Vilnius
(Žin., 1992, Nr.33-1014)
„1 straipsnis. Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti Konstitucijos 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.”
2. Papildyti Konstitucijos 9 straipsnį nauja ketvirtąja dalimi:
„Referendumas taip pat gali būti skelbiamas kiekviename Lietuvos valstybės teritorijos administraciniame vienete spręsti to
administracinio vieneto svarbiausius klausimus, jei to
reikalauja ne mažiau kaip dešimt procentų to administracinio vieneto teritorijoje nuolat gyvenančių piliečių, turinčių rinkimo
teisę“.
3. Buvusią Konstitucijos 3 straipsnio ketvirtąją dalį laikyti penktąja dalimi.“

2 straipsnis. Konstitucijos 58 straipsnio papildymas
Papildyti Konstitucijos 58 straipsnį nauja penktąja dalimi:
15.

2009
05-20

Ričardas Dovidauskas
Vytautas Jurgis Kadžys

„Pirmalaikiai Seimo rinkimai skelbiami, jei to referendumu pareikalauja Lietuvos Respublikos piliečiai. Naujo Seimo
rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

Teikiamos priimti referendumui nuostatos

Iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti teikia šį sprendimą:
,,Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 58 STRAIPSNIO PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2010 m.
d. Nr.
Vilnius
(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

16.

2010
01 20

Artūras Paulauskas

PREAMBULĖ
Lietuvos Respublikos piliečiai, siekdami įgyvendinti suverenią Tautos teisę inicijuoti pirmalaikius Seimo rinkimus
referendumu, priima šį įstatymą.
1 straipsnis. 58 straipsnio antrosios dalies papildymas 3 punktu
Papildyti 58 straipsnio antrąją dalį 3 punktu:
,,3) 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, reikalavimu“ ir šią dalį išdėstyti taip:
,,Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respublikos Prezidentas:
1) jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo Vyriausybės
programos pirmojo pateikimo per 60 dienų du kartus iš eilės nepritarė Vyriausybės programai;
2) Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe;
3) 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, reikalavimu“.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS“

2012
03 20
17. PARAŠAI

RENKAM
I iki
2012-06-27

Rimantas Šerkšnas

Iniciatyvinė grupė konsultaciniam (patariamajam) referendumui paskelbti teikia šį sprendimą:
„Sprendimas statyti branduolinę (atominę) elektrinę Lietuvos Respublikos teritorijoje priimamas tik Tautos referendumu“.

Eil.
Nr.

Iniciatyvinės
grupės
įregistravimo
VRK
data

Iniciatyvinės
grupės
koordinatoriai

Teikiamos priimti referendumui nuostatos
Iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti teikia šį sprendimą:
„Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
DRAUDIMO PROJEKTUOTI , STATYTI IR EKSPLOA TUOTI BRANDUOLINES ( ATOMINES)
ELEK TRINES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORI JOJE
ĮSTATYMAS
2012 m.

d. Nr.
Vilnius

2012
04 11
18. PARAŠAI

RENKAM
I iki
2012-07-17

Tomas Tomilinas

Lietuvos Respublikos piliečiai privalomajame referendume, išreikšdami valią atsisakyti branduolinių (atominių)
elektrinių eksploatavimo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir siekdami skatinti atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą ir
užtikrinti energijos tiekimą iš saugių energijos šaltinių, priima šį Lietuvos Respublikos draudimo projektuoti, statyti ir
eksploatuoti branduolines (atomines) elektrines Lietuvos Respublikos teritorijoje įstatymą.
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šio įstatymo paskirtis – uždrausti projektuoti, statyti ir eksploatuoti branduolines (atomines) elektrines Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
2 straipsnis. Draudimas projektuoti, statyti ir eksploatuoti branduolines (atomines) elektrines
Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama projektuoti, statyti ir eksploatuoti visų tipų branduolines (atomines)
elektrines.
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja po 120 dienų nuo jo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.
2. Įsigaliojus šiam įstatymui netenka galios Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 763004; 2008, Nr. 19-674; 2009, Nr. 93-3966).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina šio
įstatymo nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus, taip pat parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių priimtą įstatymą
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Teikiamos priimti referendumui nuostatos
Iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti teikia šį sprendimą:
„Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 55, 56, 57 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
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Miroslavas Monkevičius

1 straipsnis. 55 straipsnio 1 dalies pakeitimas
55 straipsnio 1 dalyje vietoje skaičiaus „141“ įrašyti skaičių „101“, vietoje žodžio „ketveriems“ įrašyti žodį „penkeriems“
ir šią dalį išdėstyti taip:
„Seimą sudaro Tautos atstovai – 101 Seimo narys, kurie renkami penkeriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine
rinkimų teise ir slaptu balsavimu.“
2 straipsnis. 56 straipsnio papildymas 3 dalimi
Papildyti 56 straipsnį 3 dalimi:
„Tas pats asmuo Seimo nariu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.“
3 straipsnis. 57 straipsnio 1 dalies pakeitimas
57 straipsnio 1 dalyje vietoje žodžio „spalio“ įrašyti žodį „balandžio“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais balandžio mėnesio antrą sekmadienį“.
4 straipsnis. Įstatymo taikymas
Šis įstatymas netaikomas 2008 – 2012 m. kadencijos Seimui bei 2012 m. eiliniuose Seimo rinkimuose išrinktam Seimui,
taip pat 2012 m. eiliniams Seimo rinkimams.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendume priimtą įstatymą.
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