PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininko
2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. Į1-27

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
2022–2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
MISIJA
1. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) yra
biudžetinė įstaiga, kuri Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji
rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo valstybės institucija. Be to, Vyriausioji rinkimų
komisija yra koordinuojanti institucija įgyvendinant Reglamento (ES) 2019/788 20 straipsnio 1 ir 2
dalis ir informacijos centras, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) 2019/788 4 straipsnio 6 dalyje, taip
pat nacionalinis informacijos centras, kaip tai nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014
2 straipsnio 10 punkte.
2. Vyriausiosios rinkimų komisijos misija – sudaryti sąlygas ir užtikrinti Lietuvos Respublikos
piliečiams ir gyventojams galimybes išreikšti savo valią demokratiškuose, visuotiniuose, lygiuose,
tiesiogine rinkimų teise ir slapto balsavimo principais grindžiamuose rinkimuose ir referendumuose.
3. Vyriausiosios rinkimų komisijos pagrindinės vertybės, kuriomis grindžiama jos veikla, yra
įstatymų laikymasis, atvirumas ir nešališkumas, tęstinumas ir stabilumas, sąžiningumas ir
atsakingumas, kompetencija ir profesionalumas, tolerancija ir kolegiškumas.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
PIRMASIS SKIRSNIS
2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
1. Užtikrinti sklandų Vyriausiosios rinkimų komisijos darbą ir jos veiklos efektyvumą.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Svarbiausi darbai
Užtikrinti informacinį ir kibernetinį saugumą,
įgyvendinant saugos priemones pagal teisės aktuose
nustatytus reikalavimus
Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos kokybei
užtikrinti, išplėsti Vyriausiosios rinkimų komisijos
informacinę sistemą
Pagal kompetenciją dalyvauti ir prisidėti prie
Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių
saugaus internetinio balsavimo sukūrimą,
įgyvendinimo.
Siekiant kelti teikiamų elektroninių paslaugų per
portalą „Rinkėjo puslapis“ kokybę, modernizuoti
VRKIS Elektroninių paslaugų teikimo posistemę.

Įgyvendinimo terminas
I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2

Įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos
I–IV ketv.
reglamentą (BDAR) ir rinkimų įstatymų
reikalavimus, susijusių su asmens duomenų apsauga,
modernizuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto svetainę www.vrk.lt

5.

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas

2022 metai

Vyriausiosios rinkimų komisijos
informacinės sistemos (VRK IS) testavimų
metu nustatytų spragų pašalinimas (proc.
nuo visų 2022 m. nustatytų spragų)
Atitiktis teisės aktuose nustatytiems
valstybės institucijų ir įstaigų informacinių
sistemų elektroninės informacijos saugos
reikalavimams (proc., vertinama pagal teisės
aktų nustatytą tvarką ne rečiau kaip kartą
per metus atliekamo informacinių
technologijų saugos atitikties vertinimo
rezultatus)
Įstatymų leidėjui pateikti pasiūlymus dėl
internetinį balsavimą reglamentuojančių
teisės aktų
Modernizuoti duomenų rinkinius. Užtikrinti
naujų atveriamų duomenų atitiktį
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui
(BDAR) ir rinkimų įstatymų reikalavimams.

Kritinių spragų ne mažiau kaip 100, o kitų –
80
Ne mažiau kaip 90

1
Ne mažiau 10 duomenų rinkinių

2. Organizuoti ir vykdyti demokratiškus rinkimus ir referendumus bei užtikrinti tinkamą mandatų
komisijos funkcijų vykdymą.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Svarbiausi darbai
Laikotarpiu tarp Seimo rinkimų, Vyriausiajai
rinkimų komisijai atlikti Lietuvos Respublikos
Seimo mandatų komisijos funkcijas
Laikotarpiu tarp savivaldybių tarybų rinkimų,
Vyriausiajai rinkimų komisijai atlikti savivaldybių
tarybų mandatų komisijos funkcijas
Laikotarpiu tarp rinkimų į Europos Parlamentą,
Vyriausiajai rinkimų komisijai atlikti Europos
Parlamento narių, išrinktų Lietuvoje, mandatų
komisijos funkcijas
Pasirengimas 2023 m. visuotiniams savivaldybių
tarybų rinkimams, politinės kampanijos dalyvių
registracija
Susidarius Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytoms aplinkybėms, organizuoti ir vykdyti
naujus Seimo nario rinkimus vienmandatėje (-se)
rinkimų apygardoje (-ose) ir naujus savivaldybių
tarybų narių-merų rinkimus ir referendumus;

Įgyvendinimo terminas
I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

III–IV ketv.

I-IV ketv.
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Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas

2022 metai

Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms, dėl
kurių privaloma organizuoti ir vykdyti
naujus
Seimo
nario
rinkimus
vienmandatėje (-se) rinkimų apygardoje (ose) ir (ar) naujus savivaldybių tarybų
narių-merų rinkimus ir (ar) referendumą,
suorganizuoti rinkimai (referendumai)
(proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms, priima
ir skelbia sprendimus dėl renkamų
pareigūnų
įgaliojimų
pripažinimo
nutrūkusiais (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose
numatytoms
aplinkybėms,
pripažįsta naujų Seimo narių, išrinktų
daugiamandatėje rinkimų apygardoje,
įgaliojimus (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose
numatytoms
aplinkybėms,
pripažinti naujų savivaldybės tarybos
narių, išrinktų daugiamandatėje rinkimų
apygardoje, įgaliojimus (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose
numatytoms
aplinkybėms,
pripažinti sekančių eilėje esančių Europos
Parlemento narių, išrinktų Lietuvos
Respublikoje, įgaliojimai (proc.)
Priimti sprendimai dėl prašymų registruoti
politinės kampanijos dalyviais 2023 m.
savivaldybių tarybų rinkimuose (proc.)

100

100

100

100

100

100

3. Vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir politinės reklamos stebėseną.
Eil.
Nr.
1.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo ir politinės reklamos stebėseną

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas
Nuolatinis politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolės vykdymas
ir jos rezultatų viešinimas visuomenei

I–IV ketv.

2022 metai
ne mažiau kaip 1
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4. Didinti informacijos apie Lietuvos Respublikos rinkimų ir referendumų teisės aktų pažeidimus
viešinimą ir ugdyti visuomenės gebėjimą atpažinti galimus teisės aktų pažeidimus ir visuomenės
netoleranciją teisės aktų pažeidimams.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Didinti informacijos apie rinkimus ir referendumus
sklaidą ir prieinamumą, diferencijuojant pagal
visuomenės grupes ir taikant įvairius jos pateikimo
būdus
Gerinti atvirų duomenų apie Vyriausiosios rinkimų
komisijos veiklą prieinamumą
Plėsti informacijos apie rinkimų teisės aktų
pažeidimus viešinimą ir ugdyti visuomenės
gebėjimą atpažinti galimus teisės aktų pažeidimus ir
visuomenės netoleranciją teisės aktų pažeidimams

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas
Teigiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos
skleidžiamos informacijos kokybės ir
prieinamumo įvertinimas (proc., vertinama
pagal informacijos naudotojų, renginių
dalyvių, lankytojų, kt. į Vyriausiąją rinkimų
komisiją besikreipiančių asmenų
atsiliepimus)
Padindintas atvirų duomenų rinkinių
brandos lygis (rinkinių skaičius, vnt.)
Nuolat informuoti visuomenę apie
nustatytus rinkimus reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimus (proc. nuo nustatytų
teisės aktų pažeidimų skaičiaus)

I–IV ketv.

I–IV ketv.
I–IV ketv.

2022 metai
70

10
100

5. Nuosekliai ir kryptingai plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
Eil.
Nr.
1.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Įgyvendinti ilgalaikius tarptautinio
bendradarbiavimo prioritetus

I–IV ketv.

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas

2022 metai

Dalyvauti tarptautiniuose gerosios praktikos
mainuose

1

Dalyvauti Europos Sąjungos institucijų
sukurtose ekspertų darbo grupių (tinklų),
kuriose įtraukta Vyriausioji rinkimų
komisija, veikloje (proc.)

90

5

Dalyvauti Europos rinkimų organizatorių
asociacijos (toliau – ACEEEO)
organizuojamuose posėdžiuose ir
konferencijose (proc.)

90

ANTRASIS SKIRSNIS
2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
1. Užtikrinti sklandų Vyriausiosios rinkimų komisijos darbą ir jos veiklos efektyvumą.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Užtikrinti informacinį ir kibernetinį saugumą,
įgyvendinant saugos priemones pagal teisės aktuose
nustatytus reikalavimus
Atsižvelgiant į nuostatas, reglamentuojančias
internetinį balsavimą, priimti Vyriausiosios rinkimų
komisijos įgyvendinančius sprendimus
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos rinkimus
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus,
modernizuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos
informacinę sistemą

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas
Vyriausiosios rinkimų komisijos
informacinės sistemos (VRK IS) testavimų
metu nustatytų kritinių spragų pašalinimas
(proc. nuo visų 2022 – 2023 m. nustatytų
spragų)
Atitiktis teisės aktuose nustatytiems
valstybės institucijų ir įstaigų informacinių
sistemų elektroninės informacijos saugos
reikalavimams (proc., vertinama pagal teisės
aktų nustatytą tvarką ne rečiau kaip kartą
per metus atliekamo informacinių
technologijų saugos atitikties vertinimo
rezultatus)
Parengti Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimus, reikalingus įgyvendinti Seimo
rinkimų įstatymų nuostatas dėl internetinio
balsavimo (proc.)
Vyriausiosios rinkimų komisijos
informacinė sistema modernizuota pagal
Lietuvos Respublikos rinkimus
reglamentuojančius teisės aktus (proc.)

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2023 metai
Kritinių spragų ne mažiau kaip 100, o kitų –
80

Ne mažiau kaip 90

100

Ne mažiau kaip 90

2. Organizuoti ir vykdyti demokratiškus rinkimus ir referendumus bei užtikrinti kokybišką ir
savalaikį mandatų komisijos funkcijų atlikimą.
Eil.
Nr.

Svarbiausi darbai

Įgyvendinimo terminas
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1.

2.

3.

4.
5.

Laikotarpiu tarp Seimo rinkimų, Vyriausiajai
rinkimų komisijai atlikti Lietuvos Respublikos
Seimo mandatų komisijos funkcijas
Laikotarpiu tarp savivaldybių tarybų rinkimų,
Vyriausiajai rinkimų komisijai atlikti savivaldybių
tarybų mandatų komisijos funkcijas
Laikotarpiu tarp rinkimų į Europos Parlamentą,
Vyriausiajai rinkimų komisijai atlikti Europos
Parlamento narių, išrinktų Lietuvoje, mandatų
komisijos funkcijas
Paskelbus 2023 m. savivaldybių tarybų rinkimus,
juos organizuoti ir vykdyti
Susidarius Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytoms aplinkybėms, organizuoti ir vykdyti
naujus Seimo nario rinkimus vienmandatėje (-se)
rinkimų apygardoje (-ose) ir naujus savivaldybių
tarybų narių-merų rinkimus ir referendumus;
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas

Suorganizuoti ir įvykdyti savivaldybių
tarybų rinkimai (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių
privaloma organizuoti ir vykdyti naujus
Seimo nario rinkimus vienmandatėje (-se)
rinkimų apygardoje (-ose) ir (ar) naujus
savivaldybių tarybų narių-merų rinkimus ir
(ar) referendumą, suorganizuoti rinkimai
(referendumai) (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms, priima ir
skelbia sprendimus dėl renkamų pareigūnų
įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms,
pripažįsta naujų Seimo narių, išrinktų
daugiamandatėje rinkimų apygardoje,
įgaliojimus (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms,
pripažinti naujų savivaldybės tarybos narių,
išrinktų daugiamandatėje rinkimų
apygardoje, įgaliojimus (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms,
pripažinti sekančių eilėje esančių Europos
Parlemento narių, išrinktų Lietuvos
Respublikoje, įgaliojimai (proc.)

I-IV ketv.

I-IV ketv.

III–II ketv.

III–II ketv.
I-IV ketv.

2023 metai

100
100

100

100

100

100

3.Vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir politinės reklamos stebėseną.
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Eil.
Nr.
1.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo ir politinės reklamos stebėseną

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas
Nuolatinis politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolės vykdymas
ir jos rezultatų viešinimas visuomenei

I–IV ketv.

2023 metai
Ne mažiau kaip 1

4. Didinti informacijos apie Lietuvos Respublikos rinkimų ir referendumų teisės aktų pažeidimus
viešinimą ir ugdyti visuomenės gebėjimą atpažinti galimus teisės aktų pažeidimus ir visuomenės
netoleranciją teisės aktų pažeidimams.
Eil.
Nr.
1.

2.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Didinti informacijos apie rinkimus ir referendumus
sklaidą ir prieinamumą, diferencijuojant pagal
visuomenės grupes ir taikant įvairius jos pateikimo
būdus
Plėsti informacijos apie rinkimų teisės aktų
pažeidimus viešinimą ir ugdyti visuomenės
gebėjimą atpažinti galimus teisės aktų pažeidimus ir
visuomenės netoleranciją teisės aktų pažeidimams

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas
Teigiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos
skleidžiamos informacijos kokybės ir
prieinamumo įvertinimas (proc., vertinama
pagal informacijos naudotojų, renginių
dalyvių, lankytojų, kt. į Vyriausiąją rinkimų
komisiją besikreipiančių asmenų
atsiliepimus)
Nuolat informuoti visuomenę apie
nustatytus rinkimus reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimus (proc. nuo nustatytų
teisės aktų pažeidimų skaičiaus)

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2023 metai
70

100

5. Nuosekliai ir kryptingai plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
Eil.
Nr.
1.

Svarbiausi darbai
Įgyvendinti ilgalaikius tarptautinio
bendradarbiavimo prioritetus

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas

Įgyvendinimo terminas

I–IV ketv.

2023 metai
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Dalyvauti tarptautiniuose gerosios praktikos
mainuose

1

Dalyvauti Europos Sąjungos institucijų
sukurtose ekspertų darbo grupių (tinklų),
kuriose įtraukta Vyriausioji rinkimų
komisija, veikloje
(proc.)
Dalyvauti Europos rinkimų organizatorių
asociacijos (toliau – ACEEEO)
organizuojamuose posėdžiuose ir
konferencijose (proc.)

90

Ne mažiau 90

TREČIASIS SKIRSNIS
2024 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
1. Užtikrinti sklandų Vyriausiosios rinkimų komisijos darbą ir jos veiklos efektyvumą.
Eil.
Nr.
1.

2.

Svarbiausi darbai
Užtikrinti informacinį ir kibernetinį saugumą,
įgyvendinant saugos priemones pagal teisės aktuose
nustatytus reikalavimus
Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos kokybei
užtikrinti, išplėsti Vyriausiosios rinkimų komisijos
informacinę sistemą

Įgyvendinimo terminas
I–IV ketv.

I-IV ketv.

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
2024 metai
prioriteto įgyvendinimas
Vyriausiosios
rinkimų
komisijos Kritinių spragų ne mažiau kaip 100, o kitų –
informacinės sistemos (VRK IS) testavimų 80.
metu nustatytų kritinių spragų pašalinimas
(proc. nuo visų 2024 m. nustatytų spragų)
Atitiktis teisės aktuose nustatytiems Ne mažiau kaip 90
valstybės institucijų ir įstaigų informacinių
sistemų elektroninės informacijos saugos
reikalavimams (proc., vertinama pagal teisės
aktų nustatytą tvarką ne rečiau kaip kartą per
metus atliekamo informacinių technologijų
saugos atitikties vertinimo rezultatus)

2. Organizuoti ir vykdyti demokratiškus rinkimus ir referendumus bei užtikrinti kokybišką ir
savalaikį mandatų komisijos funkcijų atlikimą.
Eil.
Nr.
1.

Svarbiausi darbai

Organizuoti ir vykdyti skaidrius, demokratinius
rinkimų principus atitinkančius 2024 m.

Įgyvendinimo terminas

I-II ketv.
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2.

3.

4.

5.

6.

Respublikos Prezidento rinkimus ir rinkimus į
Europos Parlamentą
Organizuoti ir vykdyti skaidrius, demokratinius
rinkimų principus atitinkančius 2024 m. Seimo
rinkimus
Laikotarpiu tarp Seimo rinkimų, Vyriausiajai
rinkimų komisijai atlikti Lietuvos Respublikos
Seimo mandatų komisijos funkcijas
Laikotarpiu tarp rinkimų į Europos Parlamentą,
Vyriausiajai rinkimų komisijai atlikti Europos
Parlamento narių, išrinktų Lietuvoje, mandatų
komisijos funkcijas
Laikotarpiu tarp savivaldybių tarybų rinkimų,
Vyriausiajai rinkimų komisijai atlikti savivaldybių
tarybų mandatų komisijos funkcijas
Susidarius Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytoms aplinkybėms, organizuoti ir vykdyti
naujus Seimo nario rinkimus vienmandatėje (-se)
rinkimų apygardoje (-ose) ir naujus savivaldybių
tarybų narių-merų rinkimus ir referendumus;
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas

Suorganizuoti ir įvykdyti visuotiniai
Respublikos Prezidento rinkimai (proc.)
Suorganizuoti ir įvykdyti visuotiniai
rinkimai į Europos Parlamentą (proc.)
Suorganizuoti ir įvykdyti visuotiniai Seimo
rinkimai (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių
privaloma organizuoti ir vykdyti naujus
Seimo nario rinkimus vienmandatėje (-se)
rinkimų apygardoje (-ose) ir (ar) naujus
savivaldybių tarybų narių-merų rinkimus ir
(ar) referendumą, suorganizuoti rinkimai
(referendumai) (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms, priima ir
skelbia sprendimus dėl renkamų pareigūnų
įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms,
pripažįsta naujų Seimo narių, išrinktų
daugiamandatėje rinkimų apygardoje,
įgaliojimus (proc.)
Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms,
pripažinti naujų savivaldybės tarybos narių,
išrinktų daugiamandatėje rinkimų
apygardoje, įgaliojimus (proc.)

I-IV ketv

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

2024 metai

100
100
100
100

100

100

100
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Atsiradus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytoms aplinkybėms,
pripažinti sekančių eilėje esančių Europos
Parlemento narių, išrinktų Lietuvos
Respublikoje, įgaliojimai (proc.)

100

3.Vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir politinės reklamos stebėseną.
Eil.
Nr.
1.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo ir politinės reklamos stebėseną

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas
Nuolatinis politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolės vykdymas
ir jos rezultatų viešinimas visuomenei

I–IV ketv.

2024 metai
ne mažiau kaip 1

4. Didinti informacijos apie Lietuvos Respublikos rinkimų ir referendumų teisės aktų pažeidimus
viešinimą ir ugdyti visuomenės gebėjimą atpažinti galimus teisės aktų pažeidimus ir visuomenės
netoleranciją teisės aktų pažeidimams.
Eil.
Nr.
1.

2.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai
Didinti informacijos apie rinkimus ir referendumus
sklaidą ir prieinamumą, diferencijuojant pagal
visuomenės grupes ir taikant įvairius jos pateikimo
būdus
Plėsti informacijos apie rinkimų teisės aktų
pažeidimus viešinimą ir ugdyti visuomenės
gebėjimą atpažinti galimus teisės aktų pažeidimus ir
visuomenės netoleranciją teisės aktų pažeidimams

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas
Teigiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos
skleidžiamos informacijos kokybės ir
prieinamumo įvertinimas (proc., vertinama
pagal informacijos naudotojų, renginių
dalyvių, lankytojų, kt. į Vyriausiąją rinkimų
komisiją besikreipiančių asmenų
atsiliepimus)
Nuolat informuoti visuomenę apie
nustatytus rinkimus reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimus (proc. nuo nustatytų
teisės aktų pažeidimų skaičiaus)

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2024 metai
70

100

5. Nuosekliai ir kryptingai plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
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Eil.
Nr.
1.

Įgyvendinimo terminas

Svarbiausi darbai

Įgyvendinti ilgalaikius tarptautinio
bendradarbiavimo prioritetus
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
prioriteto įgyvendinimas

I–IV ketv.
2024 metai

Dalyvauti tarptautiniuose gerosios praktikos
mainuose

1

Dalyvauti Europos Sąjungos institucijų
sukurtose ekspertų darbo grupių (tinklų),
kuriose įtraukta Vyriausioji rinkimų
komisija, veikloje
(proc.)
Dalyvauti Europos rinkimų organizatorių
asociacijos (toliau – ACEEEO)
organizuojamuose posėdžiuose ir
konferencijose (proc.)

90

90

KETVIRTASIS SKIRSNIS
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
1. Vyriausioji rinkimų komisija rengs siūlymus dėl rinkimus ir referendumus
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, galinčius turėti svarbios įtakos Vyriausiosios rinkimų
komisijos veiklai 2022–2024 metais:
1.1. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo projektą;
1.4. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo projektą;
1.5. Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo pakeitimo projektą;
1.6. Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
pakeitimo projektą;
1.7. Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo pakeitimo projektą;
1.8. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo projektą;
1.9. Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo projektą;
1.10. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso projektą.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS, VEIKLOS TIKSLAI IR PROGRAMOS
PIRMASIS SKIRSNIS
VEIKLOS SRITIS IR TIKSLAI
1. Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos sritis – valstybės valdymas, regioninė politika ir
viešasis administravimas. Institucijos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos
piliečiams ir gyventojams vykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytą aukščiausią
suverenią galią tiesiogiai ir (ar) per demokratiškai išrinktus savo atstovus.
2. Vyriausioji rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė
aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija. Jos misija –
sudaryti sąlygas ir užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečiams ir gyventojams galimybes išreikšti savo
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valią demokratiškuose, visuotiniuose, lygiuose, tiesiogine rinkimų teise ir slapto balsavimo principais
grindžiamuose rinkimuose ir referendumuose.
3. Vyriausiosios rinkimų komisijos pagrindinę veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas, Respublikos Prezidento, Seimo ir
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymai, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas, Referendumo
įstatymas, Politinių partijų, Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymai,
Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamentas.
4. Didelę reikšmę Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklai turi politinė aplinka, taip pat vis dar
išliekantis žemas visuomenės pasitikėjimas renkamomis institucijomis. Šie veiksniai daro specifinį
poveikį Vyriausiosios rinkimų komisijos atliekamoms funkcijoms ir užduotims. Daugeliu atvejų
Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos efektyvumas gali būti išmatuojamas tik vertybiniais, o ne
santykiniais kiekybiniais rodikliais. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje dirba nemažai valstybės
pareigūnų (t. y. Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai), kurie nėra atskaitingi Vyriausiajai rinkimų
komisijai ar jos pirmininkui.
5. Vyriausiąją rinkimų komisija sudaro Seimas ketveriems metams. Institucijos darbą
organizuoja komisijos pirmininkas, kurį skiria Seimas, Seimo pirmininko teikimu. Vyriausioji
rinkimų komisija turi sekretoriatą. Sekretoriato darbuotojai yra valstybės tarnautojai, jiems taikomas
Valstybės tarnybos įstatymas. Sekretoriato darbo tvarką nustato Sekretoriato nuostatai.
6. 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.
7. Valstybės demokratiškumo lygis priklauso nuo šalies politinio režimo, tradicijų, politinėsteisinės kultūros lygio. Rinkimai yra laikomi demokratiškais, jeigu atitinka tarptautinėje bendrijoje
priimtus standartus ir principus. Svarbiausi rinkimų teisės principai: visuotinė rinkimų teisė; lygi
rinkimų teisė; tiesioginė rinkimų teisė; laisvas balsavimas; slaptas balsavimas; rinkimų rengimo ir
vykdymo viešumas.
8. Lietuvos teisės sistema grindžiama konstituciniu teisinės valstybės principu, kuris reiškia,
kad žmogaus teisės ir laisvės turi būti užtikrintos, o valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatose yra įtvirtinti rinkimų pagrindai – visuotinė, lygi ir
tiesioginė rinkimų teisė bei slaptas balsavimas – kas leidžia identifikuoti pagrindinius principus,
pagal kuriuos turi būti vertinamas rinkimų demokratiškumas. Rinkimų teisės principai yra
subjektyvios rinkimų teisės realizavimo sąlygos, kurių laikymasis rinkimų metu garantuoja realias
galimybes tautos valiai išaiškinti ar pareikšti. Vyriausioji rinkimų komisija visa savo veikla siekia,
kad Lietuvos Respublikoje būtų visapusiškai įgyvendinti demokratinių rinkimų principai.
9. Vyriausioji rinkimų komisija, užtikrindama demokratinių rinkimų organizavimą ir vykdymą,
prisideda prie asmens pasitikėjimo valstybe ir teise užtikrinimo, kad būtų plėtojama pagarbos
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams kultūra. Demokratinių rinkimų sistemos
užtikrinimas yra svarbi priemonė, sudaranti sąlygas eiti gerovės valstybės keliu.
10. Rinkimų organizavimo procesas jau yra viešas, tačiau bus siekiama, kad valstybės
gyventojai ne tik turėtų tinkamų priemonių, galėtų ir norėtų pareikšti savo nuomonę rinkimuose, bet
ir sudaryti sąlygas plačiau jiems įsitraukti į rinkimų procesą.
11. Skaidrus ir efektyvus rinkimų organizavimo ir vykdymo procesas sudaro sąlygas mažinti
korupciją. Bus siekiama ir toliau nuosekliai tobulinti rinkimų organizavimą ir vykdymą bei politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę intensyviau kovojant su korupcija, jos
apraiškomis ir galimybėmis jai atsirasti. Būtent tokia rinkimų sistema ir rinkimų organizavimo ir
vykdymo procesu Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai pasitikės, ji padės asmenims geriau
suvokti savo teises ir pasinaudoti galimybėmis. Vyriausioji rinkimų komisija neturi teisės daryti
įtakos jokiems rinkimų, referendumų rezultatams, tačiau vystant rinkimų sistemą bus nuosekliai
modernizuojama VRK IS, plečiamas rinkėjų informuotumas ir teikiamų elektroninių paslaugų ratas.
12. Vyriausiosios rinkimų komisijos teikiamos elektroninės paslaugos turi būti patogios,
efektyvios, orientuotos į vartotoją. Todėl bus siekiama didinti Vyriausiosios rinkimų komisijos
teikiamų elektroninių paslaugų portale ,,Rinkėjo puslapis“ patogumą vartotojams (ypač rinkėjams) ir
jų efektyvumą yra skirtas siekti naujos teikiamų paslaugų kokybės ir efektyvumo.
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13. Vyriausioji rinkimų komisija, panaudojant naujausias ir pažangiausias technologijas, sieks,
kad rinkimų sistema atitiktų pasaulyje taikomus aukščiausius demokratinių rinkimų standartus, būtų
skaidri, moderni ir patogi rinkėjams.
14. Vyriausioji rinkimų komisija, siekdama veiklos tikslo, vykdo dvi programas:
14.1. Rinkimų ir referendumų organizavimas (01.001.);
14.2. Asignavimai politinėms partijoms (01.002.).
15. Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022–2024 metų veiklos tikslus
vykdomoms programoms įgyvendinti pateikiama 1 lentelėje.
1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai

NPP strateginis tikslas
arba veiklos tikslas ir
jo poveikio rodiklis

Pradinė NPP
nustatyta
strateginio
tikslo arba
veiklos tikslo
poveikio
rodiklio
reikšmė

1

2

Veiklos tikslo rodiklio
reikšmės

2022
metai

2023
metai

2024
metai

3

4

5

Artimiausio
paskesnio
laikotarpio
faktinė NPP
strateginio
tikslo poveikio
rodiklio
reikšmė
6

NPP strateginio
tikslo poveikio
rodiklio reikšmės

2025
m.

2030
m.

7

8

1. Rinkimų ir
referendumų
organizavimas
1.1. Įvyko balsavimas
(skaičius)

1

3

1.2. Prisiekia ir pradeda
eiti pareigas Lietuvos
Respublikos Prezidentas
(skaičius)

1

1.3. Prisiekia ir pradeda
eiti pareigas Lietuvos
Respublikos Seimo
nariai (skaičius)

141

1.4. Prisiekia ir pradeda
eiti pareigas
savivaldybių tarybų
nariai, merai (skaičius)
1.5. Pradeda darbą
Europos Parlamento
nariai (skaičius)

1562

11

1.6. Paskelbiami
referendumo rezultatai
2. Asignavimai
politinėms partijoms (be
rodiklio)

16. Veiklos tikslu siekiama, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos teikiamos paslaugos būtų
kokybiškos. Svarbu ne tik užtikrinti teisines ir faktines aplinkybes, kurios sudarytų sąlygas nustatyti
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galutinius rinkimų rezultatus, tačiau taip pat svarbu daug dėmesio skirti pačiam paslaugos Lietuvos
Respublikos piliečiams ir gyventojams teikimo procesui, kad dalyvavimas rinkimuose būtų patogus,
gerbiantis įvairių visuomenės grupių (tautinių mažumų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus, užsienyje
gyvenančių ar laikinai užsienyje reziduojančių ir t.t. Lietuvos Respublikos piliečių ir gyventojų)
poreikius.
17. Didinant Vyriausiosios rinkimų komisijos teikiamų paslaugų patogumą ir efektyvumą,
siekiama didinti paslaugų ir informacijos apie teikiamas paslaugas pasiekiamumą elektroniniu būdu,
skatinti Lietuvos Respublikos piliečius ir gyventojus naudotis elektroninėmis paslaugomis, taip pat
siekiama kuo racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas.
ANTRASIS SKIRSNIS
VYKDOMOS PROGRAMOS
1. Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdoma programa 01.001. Rinkimų ir referendumų
organizavimas.
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, merai,
Europos Parlamento nariai nuo Lietuvos Respublikos.
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2. Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdoma programa 01.002. Asignavimai politinėms
partijoms.
BENDROJI INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms numatomi Lietuvos Respublikos
kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme 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
įstatymo nuostatas.
Jeigu Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta, kad politinė partija šiurkščiai pažeidė
Politinių partijų įstatymą arba padarė šiurkštų politinės kampanijos finansavimo
pažeidimą, šiai politinei partijai Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu iki dvejų
metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos valstybės biudžeto asignavimai neskiriami. Jeigu
nustatoma, kad politinė partija pažeidė Politinių partijų įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje
nustatytus reikalavimus (t. y. Politinės partijos, kurios yra perkančiosios organizacijos
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties sudarymo
dienos savo interneto svetainėse paskelbia visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas
sutartis, neatsižvelgdamos į jame nustatytas išimtis perkančiosioms organizacijoms.
Pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų
politinės partijos savo interneto svetainėse paskelbia Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamas
ataskaitas.), Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu politinei partijai neskiriama
valstybės biudžeto asignavimų suma, atitinkanti nepaviešintų sutarčių, sudarytų pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vertę. Dėl šių priežasčių nepaskirstyti
valstybės biudžeto asignavimai grąžinami į valstybės biudžetą
Nenustačius Politinių partijų įstatymo pažeidimų, politinėms partijoms paskirstomi visi
per Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdomą atskirą biudžeto programą gauti valstybės
biudžeto asignavimai.
Ši programa skirta tik lėšoms pervesti politinėms partijoms ir neturi tiesioginio poveikio
institucijos veiklos rodikliams.
3. Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022–2024 metais vykdomoms
programoms įgyvendinti numatomas skirti lėšas pateikiama 2 lentelėje ir 1 grafike.
1 grafikas. 2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas
2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. Eur
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2 lentelė. 2022-2024 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)
Patvirtinti 2021 metų asignavimai

2022 metų asignavimai

iš jų
Eil.
Nr.

Valstybės veiklos srities
pavadinimas,
programos kodas ir
pavadinimas

1

iš jų
iš
viso

darbo
užmokesčiui

iš jų

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš
viso

iš jų
iš
viso

darbo
užmokesčiui

2024 metų asignavimai
iš jų

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš jų

iš viso
iš viso

darbo
užmokesčiui

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš jų

iš viso
iš viso

darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8736

8706

1121

30

7972

7942

1269

30

7972

7942

1269

30

7972

7942

1269

30

3234

3204

1121

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

8736

8706

1121

30

7972

7942

1269

30

7972

7942

1269

30

7972

7942

1269

30

Iš jų tęstinės veiklos priemonių

3234

3204

1121

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

Iš jų pervedimų priemonių

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

8736

8706

7972

7942

7972

7942

7972

7942

1269

30

1.

1.1.

1.2.

2

iš jų

išlaidoms
iš
viso

2023 metų asignavimai

01 Valstybės valdymas,
regioninė politika ir
viešasis administravimas
01-001 programa
Rinkimų ir referendumų
organizavimas
01-002 programa
Asignavimai politinėms
partijoms

IŠ VISO
Iš jų pažangos ir regioninių
pažangos priemonių

Iš jų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas (įskaitant
Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos
lėšas)
Iš jų kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama

1121

30

1269

30

1269

30

17

projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Asignavimų pokytis, palyginti
su ankstesniais metais

-764

-764

+148

-764

-764

+148

Iš jų pažangos ir regioninių
pažangos priemonių
Iš jų tęstinės veiklos priemonių
Iš jų pervedimų priemonių

18

4. Įgyvendindama valdymo programą Vyriausioji rinkimų komisija vykdo tęstinės
veiklos uždavinius ir jiems įgyvendinti numato tęstinės veiklos priemones.
5. Vyriausiosios rinkimų komisijos programų ir jų uždavinių informacija pateikiama 2
ir 3 grafikuose.
2 grafikas. Programa Rinkimų ir referendumų organizavimas ir jos uždaviniai

01 Valstybės valdymas, regioninė
politika ir viešasis administravimas

01-001-V Rinkimų ir referendumų
organizavimas

01-001-11-01 Rinkimų ir referendumų
organizavimas

3 grafikas. Programa Asignavimai politinėms partijoms ir jos uždaviniai

01 Valstybės valdymas, regioninė
politika ir viešasis administravimas

01-002 F Asignavimai politinėms
partijoms

Uždavinys nenustatomas
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6. Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdomai programai Rinkimų ir referendumų
organizavimas asignavimų poreikis 2022 metams tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms
finansuoti bus mažesnis lyginant su 2021 metams skirtais asignavimais. Atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prognozuojamus maksimalius asignavimų limitus
2023 ir 2024 metams bei 2022 metams patvirtintus asignavimus Lietuvos Respublikos 2022
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
planuojamas lėšų poreikis 2023 ir 2024 metams toks pats kaip ir 2022 metams. Įvertinus
patvirtintus asignavimų limitus darbo užmokesčiui 2022 metams, 2023 ir 2024 metams nėra
suplanuoti asignavimai darbo užmokesčiui apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų nariams ir
darbuotojams.
7. Vyriausiosios rinkimų komisijos institucijos išlaikymo (valdymo išlaidoms) 2022.
2023, 2024 metams planuojami asignavimai be žymių pakeitimų. Asignavimai darbo
užmokesčiui Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams ir sekretoriato valstybės tarnautojams
planuojami tokie patys kaip ir 2021 metais pridėjus padidinimą dėl bazinio dydžio pasikeitimo.
8. Vyriausiosios rinkimų komisijos asignavimų poreikis pervedimų priemonei
Asignavimai politinėms partijoms planuojamas be pokyčių – 2022, 2023, 2024 metams
vienoda 5 502,0 suma.
9. Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022–2024 metais vykdomoms
tęstinėms veiklos programoms ir pervedimų priemonėms įgyvendinti numatomas skirti lėšas
pateikiama 3 ir 4 lentelėse.
10. Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos programos Rinkimų ir
referendumų organizavimas uždavinius, priemones, stebėsenos rodiklius ir jų reikšmės
pateikiama 5 lentelėje.
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3 lentelė. 2022-2024 metų programos 001 Rinkimų ir referendumų organizavimas uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
Patvirtinti 2021 metų
asignavimai

Valstybės
veiklos
srities,
programos,
uždavinio,
priemonės
kodas,
požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas

1

2

iš jų

01-001-V

3

iš jų

išlaidoms

išlaidoms

iš viso
iš viso
iš jų
iš jų
iš jų
turtui
turtui
darbo įsigyti
darbo įsigyti
darbo
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokesčiui
kesčiui
kesčiui
4

5

3234

3204

01-001-1101-01 (TP)

Priemonė: Rinkėjų registravimas, rinkimų 1809
ir referendumų rengimas

1809

01-001-1101-02 (TP)

Priemonė: Institucijos išlaikymas
(valdymo išlaidos)

1425

1395

1121

1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas, iš viso

3234

3204

iš jo:

3234

3204

01-001-1101 (T)

iš jų

išlaidoms
iš viso

Numatomi 2023 metų
asignavimai

2022 metų asignavimai

1121

6

30

7

8

9

10

30

11

12

13

2470

2440

1269

1057

1057

123

Numatomi 2024 metų
asignavimai

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
iš jų
plano, NPP ir
(arba)
išlaidoms
nacionalinės
plėtros
iš viso
turtui
turtui
iš jų darbo
programos
įsigyti
įsigyti
iš viso užmoelemento kodas
kesčiui
14

30

15

16

17

2470

2440

1269

1057

1057

123

18

2470

2440

1269

30

1057

1057

123

30

1413

1383

1146

30

1413

1383

1146

30

1413

1383

1146

30

1121

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

1121

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

Uždavinys: Rinkimų ir referendumų
organizavimas

1.1. valstybės biudžeto lėšos
1.2. bendrojo finansavimo lėšos

19

21
1.3. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant
atskirus šaltinius)
Iš viso programos pažangos ir
regioninėms pažangos priemonėms
finansuoti
Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamoms
pažangos priemonėms
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms
pažangos priemonėms
Iš viso programos tęstinės veiklos ir
pervedimų priemonėms finansuoti

3234

3204

1121

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamoms
tęstinės veiklos ir pervedimų
priemonėms

3234

3204

1121

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

3234

3204

1121

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

2470

2440

1269

30

Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms
tęstinės veiklos ir pervedimų
priemonėms
Iš viso programai finansuoti (1 + 2)
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4 lentelė. 2022-2024 metų programos 002 Asignavimai politinėms partijoms uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)
Patvirtinti 2021 metų
asignavimai

Valstybės
veiklos
srities,
programos,
uždavinio,
priemonės
kodas,
požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas

1

2

iš jų

iš jų

išlaidoms
iš viso

3

Numatomi 2023 metų
asignavimai

2022 metų asignavimai

iš jų

išlaidoms

išlaidoms

iš viso
iš viso
iš jų
iš jų
iš jų
turtui
turtui
darbo įsigyti
darbo įsigyti
darbo
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokesčiui
kesčiui
kesčiui
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Numatomi 2024 metų
asignavimai

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
iš jų
plano, NPP ir
(arba)
išlaidoms
nacionalinės
plėtros
iš viso
turtui
turtui
iš jų darbo
programos
įsigyti
įsigyti
iš viso užmoelemento kodas
kesčiui
14

15

16

01-002-F
01-002-1201
01-002-1201-01 (PR)

Uždavinys: nenustatomas

Priemonė: Asignavimai politinėms
partijoms

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas, iš viso

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

iš jo:

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

1.1. valstybės biudžeto lėšos
1.2. bendrojo finansavimo lėšos
1.3. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos

17

18

19

23
1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant
atskirus šaltinius)
Iš viso programos pažangos ir
regioninėms pažangos priemonėms
finansuoti
Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamoms
pažangos priemonėms
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms
pažangos priemonėms
Iš viso programos tęstinės veiklos ir
pervedimų priemonėms finansuoti

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamoms
tęstinės veiklos ir pervedimų
priemonėms

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

5502

Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms
tęstinės veiklos ir pervedimų
priemonėms
Iš viso programai finansuoti (1 + 2)
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5 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės
Stebėsenos rodiklių reikšmės
Stebėsenos rodiklio
kodas

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių
pavadinimai ir matavimo vienetai

1

2

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

3

4

5

6

Uždavinys. Rinkimų ir referendumų organizavimas
Priemonė. Rinkėjų registravimas, rinkimų ir
referendumų rengimas (Tęstinės veiklos priemonė)
R-01-001-11-01-01

VRK paskelbia oficialius rinkimų rezultatus, kad
išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentas (skaičius)

1

R-01-001-11-01-02

VRK paskelbia oficialius rinkimų rezultatus, kad
išrinktas Lietuvos Respublikos Seimas (skaičius)

141

R-01-001-11-01-03

VRK paskelbia oficialius rinkimų rezultatus, kad
išrinkti savivaldybių tarybų nariai, merai (skaičius)

R-01-001-11-01-04

VRK paskelbia oficialius rinkimų rezultatus, kad
išrinkti Europos Parlamento nariai (skaičius)

3

1562

11

Susijęs strateginio
planavimo dokumentas
(Vyriausybės programos
įgyvendinimo planas, NPP,
PP)
7
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R-01-001-11-01-05

Įsigalioja referendumu priimtas teisės aktas
(neginčijamai pripažįstama, kad teisės aktas
nepriimtas)

R-01-001-11-01-06

Seimo ir savivaldybių tarybų narių keitimas
(posėdžiai)

60

20

60

80

R-01-001-11-01-07

Apmokyti rinkimų komisijų nariai ir darbuotojai
(vnt.)

50

0

1500

2000

R-01-001-11-01-08

Instruktuoti partijų atstovai (vnt.)

0

0

10

10

E-01-001-11-01-01

Įvyko balsavimas (skaičius)

4

2

5

E-01-001-11-01-02

Finansinė atskaitomybė iš rinkimų komisijų
(ataskaitų skaičius)

3

60

130

E-01-001-11-01-03

Finansinė atskaitomybė iš partijų už metinę veiklą
(ataskaitų skaičius)

40

40

40

E-01-001-11-01-04

Finansinė atskaitomybė iš politinės kampanijos
dalyvių (ataskaitų skaičius)

20

850

750

E-01-001-11-01-05

Rinkimų statistinių duomenų suvedimas ir analizė
(rinkimų rezultatų paskelbimas)

2

1

3

40
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IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI
1. Vyriausioji rinkimų komisija 2021 metais nevykdo ir 2022-2024 metais neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės
investicijų programą.
6 lentelė. 2022-2024 metų investicijų projektai ir asignavimai jiems įgyvendinti (tūkst. eurų)

Projekto
tipas

1

Nacion
alinė
PP,
nacion
alinės
PP
valdyt
ojas

Priemonės
/ projekto
kodas

2

3

Įstaigos
(projekto
vykdytojo)
pavadinimas

4

Lietuvos
Respublikos
vyriausioji
rinkimų
komisija

Iš viso projektams

Proje
kto
pava
dini
mas

5

Įgyvendinimo
terminai
(metais)

Bendra projekto
vertė

Likutinė vertė
iki 2021 metų

pradžia

pabai
ga

Valstybės
biudžeto
lėšos

Kiti
šaltiniai

Valstybės
biudžeto
lėšos

6

7

8

9

10

Planuojama
panaudoti

2023 metais

2024 metais

2021 metais

Valstybės
Kiti
Kiti
biudžeto
šaltiniai
šaltiniai
lėšos
11

2022 metais

12

13

Valstybės
biudžeto
lėšos

Kiti
šaltiniai

Valstybės
biudžeto
lėšos

Kiti
šaltiniai

Valstybės
biudžeto
lėšos

Kiti
šaltiniai

14

15

16

17

18

19
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V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
1. Vyriausiosios rinkimų komisijos kaip asignavimų valdytojo žmogiškieji ištekliai ir jiems išlaikyti planuojami asignavimai nurodyti 7
lentelėje.
2. 2022 m. Vyriausiosios rinkimų komisijos bendras pareigybių skaičius yra 45. Iš jų yra 13 Vyriausiosios rinkimų komisijos narių (valstybės
pareigūnų), iš jų vienas komisijos pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai ir 10 komisijos narių ir 32 sekretoriato darbuotojai (valstybės tarnautojai),
iš jų 6 skyrių vedėjai, ir 25 patarėjai ir 1 vyriausiasis specialistas.
3. Rinkimų laikotarpiu Vyriausiojoje rinkimų komisijoje dirba apie 14 000 apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių ir darbuotojų, priimtų
į darbą pagal terminuotas darbo sutartis konkrečioms ūkinėms ar techninėms funkcijoms atlikti arba kitiems pagalbiniams darbams, nesant patvirtintų
pareigybių.
7 lentelė. Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų)

1.

Lietuvos Respublikos
vyriausioji rinkimų komisija

2.

Lietuvos Respublikos
vyriausioji rinkimų komisija
(apygardų ir apylinkių
komisijų nariai ir darbuotojai
dirbantys pagal terminuotas
darbo sutartis)

Iš viso

3

45

4

32

5

1121

6

45

7

32

8

1146

45

10

32

32

1121

45

32

1269

11

1146

12

45

13

32

123

45

32

1269

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų valstybės
tarnautojai

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų valstybės
tarnautojai

9

123

45

2024 metai

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso

2

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

1

iš viso

Įstaigos pavadinimas

iš jų valstybės
tarnautojai

Pareigybių skaičius
Eil.
Nr.

2023 metai

iš viso

2022 metai

iš viso

2021 metai

14

1146

123

45

32

1269

