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1. ĮVADAS 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) yra Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo 

valstybės institucija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 

13 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas po kiekvienų 

rinkimų, praėjus ne daugiau kaip 120 dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, 

Seimui teikia Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos ataskaitą.  

Šioje ataskaitoje yra apžvelgiami 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai, nauji 

rinkimai į Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4, 2015 m. birželio mėnesį vykę 

pakartotiniai Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai, Trakų rajono ir Šilutės 

rajono savivaldybių tarybų rinkimai, nauji rinkimai į Seimą vienmandatėje Varėnos–Eišiškių 

rinkimų apygardoje Nr. 70. 

Savivaldybių tarybų rinkimų datą skelbia Lietuvos Respublikos Seimas. Jis 2014 m. rugsėjo 

18 d. nutarimu Nr. XII-1096 „Dėl 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimų“ savivaldybių tarybų 

rinkimus paskyrė 2015 m. kovo 1 d. Naujus ir pakartotinius rinkimus skelbia Vyriausioji rinkimų 

komisija. 2014 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Seime atsiradus laisvai Lietuvos Respublikos 

Seimo nario, išrinkto vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4, vietai, Vyriausioji rinkimų 

komisija paskelbė šioje apygardoje naujus rinkimus 2015 m. kovo 1 d. Vyriausiajai rinkimų 

komisijai panaikinus 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus Trakų rajono, 

Šilutės rajono savivaldybėse ir tarybos nario – mero rinkimų rezultatus Širvintų rajono 

savivaldybėje, 2015 m. birželio mėnesį buvo surengti pakartotiniai rinkimai minėtose savivaldybėse 

(birželio 7 d. Širvintų rajono ir Trakų rajono, birželio 21 d. Šilutės rajono savivaldybėse). 2015 m. 

balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seime atsiradus laisvai Lietuvos Respublikos Seimo nario, 

išrinkto vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70, vietai, (Seimo narys Algis 

Kašėta buvo išrinktas Varėnos rajono savivaldybės meru ir atsisakė Seimo nario mandato), 

Vyriausioji rinkimų komisija šioje rinkimų apygardoje paskelbė naujus rinkimus, kurie vyko 

birželio 7 d. 

Savivaldybių tarybų rinkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, kuris buvo priimtas 1994 m. liepos 7 d. (nauja įstatymo 

redakcija 2014 m. liepos 12 d.). 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimuose buvo keletą naujovių. 

Svarbiausia naujovė ta, kad rinkėjai galėjo tiesiogiai rinkti savivaldybių merus. Rinkėjai galėjo 

susipažinti su kandidatais į merus, išklausyti jų rinkimų programas ir pasirinkti tinkamiausią 

savivaldybės vadovą.  
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Naujovė buvo ir tai, kad kandidatus galėjo kelti ne tik partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų 

komitetai. Tai jau nebuvo visiškai naujas dalykas. Tokie komitetai galėjo dalyvauti 2014 metais 

vykusiuose rinkimuose į Europos Parlamentą. Tik Europos Parlamento rinkimuose komitetai 

nebuvo populiarūs, kai tuo tarpu savivaldybių tarybų rinkimuose jų dalyvavo nemažai ir 4 

savivaldybių rinkėjai išrinko merus, kurie buvo iškelti rinkimų komitetų. 

Kitas svarbus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimas buvo tai, kad jeigu partijos 

ar rinkimų komiteto keliamame kandidatų sąraše yra įrašyti kandidatai, einantys nesuderinamas su 

savivaldybės tarybos nario pareigomis, rinkimų užstatas už kiekvieną tokį kandidatą – dviejų 

VMDU dydžio. Jei išrinktas toks kandidatas atsisako mandato, rinkimų užstatas negrąžinamas. Šis 

įstatymo pakeitimas truputį sudrausmino partijas, gerokai sumažėjo partijų keliamuose kandidatų 

sąrašuose kandidatų, einančių pareigas, nesuderinamas su tarybos nario pareigomis. (2015 m. 

savivaldybių tarybų rinkimuose buvo išrinktas tik 141 tarybos narys, einantis nesuderinamas 

pareigas, iš kurių 101 atsisakė mandato; kai tuo tarpu 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimuose tokių 

išrinktų kandidatų buvo apie 300). 

Taip pat naujas dalykas šiuose rinkimuose buvo tai, kad visi rinkimų dalyviai, norėdami 

dalyvauti rinkimuose, turėjo surinkti atitinkamą rinkėjų parašų skaičių. 2011 m. savivaldybių tarybų 

rinkimuose parašus turėjo rinkti tik save išsikėlę kandidatai.  

 

2. RINKIMŲ KOMISIJOS 

2.1. Vyriausioji rinkimų komisija 

VRK yra nuolat veikianti, nepriklausoma  institucija. Tai valstybės biudžetinė įstaiga, kuri 

įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų 

rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą ir referendumus. 

Dabartinė VRK buvo paskirta 2012 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

birželio 14 d. nutarimu Nr. XI-2070. Ji buvo sudaryta iš aštuonių deleguotų politinių partijų atstovų, 

ir po keturis deleguotus atstovus iš Teisingumo ministerijos bei Lietuvos teisininkų draugijos. VRK 

pirmininkas Zenonas Vaigauskas buvo paskirtas penktai kadencijai. 

Pagrindiniai VRK uždaviniai yra organizuoti ir vykdyti rinkimus ir referendumus; užtikrinti, 

kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose 

įtvirtintais demokratinių rinkimų principais; garantuoti vienodą rinkimų įstatymų taikymą visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje; atlikti Lietuvos savivaldybių tarybų mandatų komisijų funkcijas 

laikotarpiu tarp šių institucijų rinkimų; įstatymų nustatyta tvarka ir formomis kontroliuoti politinių 

partijų ir politinių organizacijų, politinių kampanijų finansavimą; įstatymų nustatyta tvarka sudaryti 

apygardų, miestų, rajonų rinkimų komisijas; kontroliuoti apygardų, miestų, rajonų, apylinkių 
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rinkimų komisijų veiklą, išklausyti jų informacijas apie pasirengimą rinkimams, jų eigą, teikti 

komisijoms reikiamą metodinę bei organizacinę techninę pagalbą; nagrinėti skundus ir priimti 

sprendimus dėl apygardų, miestų, rajonų rinkimų komisijų sprendimų, o prireikus – ir dėl apylinkių 

rinkimų komisijų sprendimų, panaikinti įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančius 

sprendimus; nustatyti ir skelbti rinkimų bei referendumo galutinius rezultatus. 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimus organizavo ir vykdė šios sudėties VRK: 

Zenonas VAIGAUSKAS – komisijos pirmininkas; 

Laura AUGYTĖ-KAMARAUSKIENĖ – teisingumo ministro teikimu; 

Julius JASAITIS – Lietuvos teisininkų draugijos teikimu; 

Vygandas KASTANAUSKAS – Darbo partijos atstovas (nuo 2015 m. birželio 2 d. Arnas 

NEVERAUSKAS); 

Ligita KLAPAVŠČIUK – Lietuvos teisininkų draugijos teikimu;  

Donatas LAURINAVIČIUS – partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ atstovas; 

Irena MALINAUSKIENĖ – partijos „Drąsos kelias“ atstovė; 

Laura MATJOŠAITYTĖ – Lietuvos teisininkų draugijos teikimu;  

Elena MASNEVAITĖ – teisingumo ministro teikimu; 

Svetlana MISEVIČIENĖ – teisingumo ministro teikimu; 

Rokas STABINGIS – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas; 

Jonas UDRIS – Lietuvos teisininkų draugijos teikimu; 

Valdemar URBAN – Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovas; 

Algis URBONAS – Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas; 

Živilė VERBYLAITĖ – Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė; 

Justinas ŽILINSKAS – teisingumo ministro teikimu. 

 

VRK turi sekretoriatą, kurį sudaro 4 skyriai: Rinkimų organizavimo skyrius, Politinių partijų 

ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius, Kompiuterinių technologijų skyrius ir Finansų 

skyrius. Sekretoriate dirba 18 valstybės tarnautojų. Rinkimų laikotarpiu VRK samdo papildomus 

darbuotojus. Tokių per  2015 m. kovo 1 d. savivaldybių rinkimus buvo 22.  

Rinkimų organizavimo skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra: rengti sprendimų projektus dėl 

rinkimų dokumentų formų tvirtinimo, plakatų, pažymėjimų ir kitų formų; savivaldybių (apygardų) 

rinkimų komisijų sudarymo, jų sudėčių keitimo; balsavimo namuose ir iš anksto organizavimo; 

balsavimo specialiuose paštuose organizavimo; kandidatų registravimo; savivaldybių tarybų narių 

įgaliojimų nutraukimo ir įgaliojimų naujiems pripažinimo; pripažinimo vietos porinkiminiame 

savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše. Šis skyrius aprūpina savivaldybių 

(apygardų) rinkimų komisijas rinkimų dokumentais, antspaudais, blankais, metodine medžiaga. 
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Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus darbuotojai rengia 

sprendimų projektus dėl valstybės biudžeto asignavimų, maksimalių politinės kampanijos išlaidų 

konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo. Šio skyriaus darbuotojai registruoja politinės 

kampanijos dalyvius, vykdo politinės kampanijos stebėseną. 

Kompiuterinių technologijų skyrius užtikrina rinkimų informacinės sistemos funkcionavimą 

rinkimų organizavimo ir vykdymo metu; rengia sprendimų projektus dėl rinkimų apygardų 

sudarymo, dėl rinkimų apylinkių ribų nustatymo; organizuoja rinkėjų sąrašų sudarymo ir tikslinimo 

darbus; tvarko, kaupia ir viešina rinkimų duomenis. 

Finansų skyrius vykdo VRK buhalterinę apskaitą; organizuoja savivaldybių (apygardų) 

rinkimų komisijų buhalterinės apskaitos vedimą; rengia išlaidų sąmatas savivaldybių (apygardų) 

rinkimų komisijoms; tvarko rinkimų užstatų apskaitą. 

 

2.2. Savivaldybių rinkimų komisijos ir jų sudarymas 

Savivaldybių rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro VRK ne vėliau kaip likus 74 

dienoms iki rinkimų.  

Siekiant skaidraus savivaldybių rinkimų komisijų darbo yra numatytas atitinkamas jų 

formavimo mechanizmas ir atitinkami reikalavimai kandidatams. Į rinkimų 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 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 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 

pažeidimą.  

Savivaldybės rinkimų komisija sudaroma iš: 

1) vieno tos savivaldybės teritorijoje gyvenančio ar dirbančio ir aukštąjį teisinį išsilavinimą 

turinčio asmens, kurį pasiūlo teisingumo ministras; 

2) vieno tos savivaldybės teritorijoje gyvenančio ar dirbančio ir aukštąjį teisinį išsilavinimą 

turinčio asmens, kurį pasiūlo Lietuvos teisininkų draugija; 

3) vieno tos savivaldybės administracijoje dirbančio karjeros valstybės tarnautojo, kurį 

pasiūlo tos savivaldybės administracijos direktorius; 

4) partijų, partijų koalicijų, kurios per paskutinius Seimo rinkimus gavo Seimo narių 

mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir šioje savivaldybėje buvo iškėlusios kandidatų per 

paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus, pasiūlytų asmenų; 

5) partijų, partijų koalicijų, kurios per paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus gavo ne 

mažiau kaip 3 šios savivaldybės tarybos narių mandatus, pasiūlytų asmenų. 
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Tačiau ne visuomet teisingumo ministras, politinės partijos ar Lietuvos teisininkų draugija 

atitinkamose savivaldybėse pateikia kandidatus į savivaldybių rinkimų komisijas. Atsižvelgiant į 

tai, įstatymų leidėjas yra suteikęs galimybę teisingumo ministrui, Lietuvos teisininkų draugijai ir 

savivaldybės administracijos direktoriui siūlyti daugiau negu po vieną asmenį. Praktikoje šia 

galimybe neretai pasinaudojama, ir, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos teisininkų draugija savo kandidato 

neteikia į kurią nors savivaldybės rinkimų komisiją, tokiu atveju VRK kreipiasi į Teisingumo 

ministrą arba administracijos direktorių ir prašo jų pateikti papildomą kandidatą. 

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininką iš 

komisijos narių skiria VRK. Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku skiriamas asmuo, turintis 

darbo VRK, savivaldybės, apygardos rinkimų arba referendumo komisijos pirmininku ar nariu 

patirties arba darbo apylinkės rinkimų komisijos pirmininku patirties. VRK, skirdama savivaldybių 

rinkimų komisijų pirmininkus, turi siekti, kad jų skaičius tolygiai pasiskirstytų tarp komisijų narius 

turinčių teisę deleguoti partijų. Dažniausiai partijos pačios susitaria, koks asmuo atitinkamoje 

savivaldybės teritorijoje geriausiai atstovaus visų politinių partijų interesus, ir jį bendru sutarimu 

teikia VRK tvirtinimui. Savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkais buvo paskirta 16 Lietuvos 

socialdemokratų partijos atstovų, 12 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovų, 9 

Darbo partijos atstovų, 6 Partijos Tvarka ir teisingumas atstovų, 6 Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdžio atstovų.  

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose kandidatus į savivaldybių rinkimų 

komisijas galėjo siūlyti šios partijos: Darbo partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos 

socialdemokratų partija, Partija Tvarka ir teisingumas, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai, Lietuvos lenkų rinkimų akcija. 

Savivaldybių rinkimų komisijos atlieka šias Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatytas 

funkcijas: nustatyta tvarka informuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančius rinkėjus apie rinkimų 

apylinkių ribas, apylinkių rinkimų komisijų būstines, jų darbo laiką ir balsavimo patalpas; prižiūri, 

kaip savivaldybės teritorijoje įgyvendinamas šis įstatymas; sudaro apylinkių rinkimų komisijas; 

neviršydama VRK patvirtintos savivaldybės rinkimų komisijos sąmatos, tvirtina apylinkių rinkimų 

komisijų išlaidų sąmatas ir kontroliuoja, kaip šiose sąmatose numatytos lėšos naudojamos; 

registruoja rinkimų stebėtojus ir išduoda jiems pažymėjimus; priima pareiškinius dokumentus, juos 

tikrina, registruoja kandidatų sąrašus ir kandidatus į savivaldybės tarybos narius – merus, 

įregistruotiems kandidatams išduoda pažymėjimus, registruoja sudaromas ar atšaukiamas partijų 

koalicijas, nustato jungtinių kandidatų sąrašų numerius; tikrina rinkėjų parašų rinkimo lapus (arba 

paveda tai atlikti apylinkių rinkimų komisijoms) ir nustato, ar surinktas reikiamas rinkėjų, 

parėmusių kandidatų sąrašo iškėlimą, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus iškėlimą ar 

išsikėlimą, parašų skaičius; sudaro savivaldybės teritorijoje esančių sveikatos priežiūros (išskyrus 
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ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos įstaigų, karinių vienetų, areštinių, tardymo izoliatorių 

(sulaikymo namų) ir bausmių vykdymo įstaigų sąrašą ir kartu su pašto vadovu pasirūpina, kad juose 

būtų organizuotas balsavimas paštu, taip pat organizuoja balsavimą iš anksto; surašo rinkimų 

apygardų balsų skaičiavimo protokolus, nustato rinkimų rezultatus ir perduoda juos tvirtinti VRK; 

po to, kai VRK priima sprendimą, spaudoje paskelbia išrinktų savivaldybės tarybos narių sąrašą ir 

savivaldybės tarybos narį, rinkėjų išrinktą savivaldybės meru; svarsto skundus dėl apylinkių 

rinkimų komisijų sprendimų ir veiksmų ir priima sprendimus, pripažįsta netekusiais galios įstatymų 

ar kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančius apylinkių rinkimų komisijų sprendimus; VRK 

nustatyta tvarka rinkimų agitacijos laikotarpiu atlieka politinės reklamos stebėseną savivaldybės 

teritorijoje ir stebėsenos duomenis teikia VRK; 

Savivaldybės rinkimų komisijos narys, pirmininkas pareigas rinkimų komisijoje pradeda eiti 

davęs rašytinį pasižadėjimą būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis jos Konstitucijos ir 

įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas rinkimų komisijoje ir susilaikyti nuo poelgių, 

pažeidžiančių įstatymus ir žmogaus teises. Taigi, šiuo teisiškai reikšmingu aktu yra patvirtinamas 

komisijos nario įsipareigojimas veikti taip, kaip nustato duotas pasižadėjimas. Savivaldybės 

rinkimų komisijos nariui ar pirmininkui, davusiam rašytinį pasižadėjimą, draudžiama bet kokia 

rinkimų agitacija ar kiti bandymai paveikti rinkėjų valią. Asmuo, pažeidęs šį reikalavimą, turi būti 

atleistas iš komisijos ir gali būti patrauktas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į 

tai ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintais demokratiškų, nešališkų ir 

skaidrių rinkimų principais, darytina išvada, kad visiems rinkimų organizavime bei vykdyme 

dalyvaujantiems asmenims yra taikomi aukšti skaidraus ir nešališko elgesio standartai. Šiam 

pažeidimui konstatuoti nėra svarbus veikos baigtinumas, rezultatas, nes pakanka veiksmų, kuriais 

agituojama už vieną ar kitą kandidatą (politinę partiją) į savivaldybės tarybos narius –  merus ar 

kitaip mėginama paveikti rinkėjų valią. Per 2015 m. vykusius vietos savivaldos rinkimus buvo ne 

mažiau kaip 2 atvejai, kai savivaldybių rinkimų komisijų nariai buvo atleisti dėl vykdytos rinkimų 

agitacijos, pavyzdžiui, dėl pasirodymo agitacinėje televizijos laidoje kartu su kandidatu ir jo 

palaikymo komanda. 

1 lentelė. Savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkai 

Savivaldybė Vardas, pavardė Teikė į komisiją 

Akmenės rajono Nr. 1 Audronė Prišmontienė Administracijos direktorius 

Alytaus miesto Nr. 2 Albertas Sabestinas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Alytaus rajono Nr. 3 Nijolė Vagnorienė Darbo partija 

Anykščių rajono Nr. 4 Janina Kuliešienė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Birštono Nr. 5 Auksė Grižaitė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Biržų rajono Nr. 6 Lina Valotkienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Druskininkų Nr. 7 Vaiva Kirkauskienė Administracijos direktorius 
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Savivaldybė Vardas, pavardė Teikė į komisiją 

Elektrėnų Nr. 8 Raimondas Hopenas Lietuvos socialdemokratų partija 

Ignalinos rajono Nr. 9 Danutė Cijūnėlienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Jonavos rajono Nr. 10 Rasa Ilonienė Administracijos direktorius 

Joniškio rajono Nr. 11 Giedrius Balčiūnas Lietuvos socialdemokratų partija 

Jurbarko rajono Nr. 12 Vitalija Juzėnienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Kaišiadorių rajono Nr. 13 Laimutė Grabliauskienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Kalvarijos Nr. 14 Linas Vinčiauskas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Kauno miesto Nr. 15 Elena Skirmantienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Kauno rajono Nr. 16 Audronė Bendokienė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Kazlų Rūdos Nr. 17 Rasa Mocevičiūtė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Kelmės rajono Nr. 18 Dalia Viliūnienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Kėdainių rajono Nr. 19 Vida Trošina Darbo partija 

Klaipėdos miesto Nr. 20 Adolfas Gritėnas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Klaipėdos rajono Nr. 21 Zigmas Bitinas Lietuvos socialdemokratų partija 

Kretingos rajono Nr. 22 Alma Voveraitienė Darbo partija 

Kupiškio rajono Nr. 23 Rolandas Aukštikalnis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Lazdijų rajono Nr. 24 Dalius Mockevičius Administracijos direktorius 

Marijampolės Nr. 25 Rita Bendaravičienė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Mažeikių rajono Nr. 26 Alvyda Purauskytė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Molėtų rajono Nr. 27 Jūratė Vaidachovičienė Darbo partija 

Neringos Nr. 28 Jelena Andriejauskienė Administracijos direktorius 

Pagėgių Nr. 29 Palmira Kinderienė Partija Tvarka ir teisingumas 

Pakruojo rajono Nr. 30 Birutė Vanagienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Palangos miesto Nr. 31 Virgilijus Beržanskis Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Panevėžio miesto Nr. 32 Kęstutis Uzdra Darbo partija 

Panevėžio rajono Nr. 33 Lorita Mykolaitienė Administracijos direktorius 

Pasvalio rajono Nr. 34 Marija Kunskienė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Plungės rajono Nr. 35 Daiva Jonauskienė Partija Tvarka ir teisingumas 

Prienų rajono Nr. 36 Birutė Tebėrienė Partija Tvarka ir teisingumas 

Radviliškio rajono Nr. 37 Virginijus Kablys Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Raseinių rajono Nr. 38 Asta Cicėnienė Darbo partija 

Rietavo Nr. 39 Algirdas Meilus Administracijos direktorius 

Rokiškio rajono Nr. 40 Olia Samėnienė Partija Tvarka ir teisingumas 

Skuodo rajono Nr. 41 Jurgita Daugintienė Partija Tvarka ir teisingumas 

Šakių rajono Nr. 42 Lilija Sniečkuvienė Darbo partija 

Šalčininkų rajono Nr. 43 Stanislav Barnatovič Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

Šiaulių miesto Nr. 44 Danutė Tikniuvienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Šiaulių rajono Nr. 45 Rita Balčiuvienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Šilalės rajono Nr. 46 Dalia Kiupelienė Partija Tvarka ir teisingumas 

Šilutės rajono Nr. 47 Arvydas Gorodeckas Lietuvos socialdemokratų partija 

Širvintų rajono Nr. 48 Inga Matukaitė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

Švenčionių rajono Nr. 49 Antanas Lašinskas Darbo partija 

Tauragės rajono Nr. 50 Albina Senkuvienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Telšių rajono Nr. 51 Henrikas Adomaitis Darbo partija 

Trakų rajono Nr. 52 Stasė Genytė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 
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Savivaldybė Vardas, pavardė Teikė į komisiją 

demokratai 

Ukmergės rajono Nr. 53 Sigitas Labanauskas Lietuvos socialdemokratų partija 

Utenos rajono Nr. 54 Rolanda Gudynienė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Varėnos rajono Nr. 55 Alvyra Petruškevičienė Lietuvos socialdemokratų partija 

Vilkaviškio rajono Nr. 56 Algimantas Simanynas Lietuvos socialdemokratų partija 

Vilniaus miesto Nr. 57 Eugenija Ibianskienė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

Vilniaus rajono Nr. 58 Marija Aliošina Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

Visagino Nr. 59 Aušra Šarkienė Administracijos direktorius 

Zarasų rajono Nr. 60 Sigita Keršienė Lietuvos socialdemokratų partija 

2 lentelė. Savivaldybių rinkimų komisijų nariai pagal amžiaus grupes. 

Amžiaus grupė Moterys Vyrai Iš viso 

[21-35) 84 22 106 

[35-45) 103 30 133 

[45-55) 122 39 161 

[55-65) 98 29 127 

[65 ir vyresni) 15 7 22 

Iš viso: 422 127 549 

 

Daugiausia savivaldybių rinkimų komisijose dirbo 45-55 metų amžiaus narių, mažiausiai - 

65 metų ir vyresnių. Moterys sudaro apie 77 proc. visų savivaldybių rinkimų komisijų narių. 

Jauniausias komisijos narys buvo 29 metų, vyriausias – 66 metų. 

3 lentelė. Savivaldybių rinkimų komisijų nariai pagal pasiūliusias organizacijas ir amžiaus grupes 

Pasiūlė į komisiją 

Amžiaus grupė 

[21-35) [35-45) [45-55) [55-65) 
[65 ir 

vyresni) 

Iš 

viso 

Administracijos direktorius 21 29 35 19 1 105 

Darbo partija 11 11 19 16 2 59 

Lietuvos centro partija 1  1   2 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 2 7 5 2 1 17 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 5  4 2  11 

Lietuvos liaudies partija    1  1 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 9 21 20 9 1 60 

Lietuvos socialdemokratų partija 5 10 14 26 6 61 

Lietuvos teisininkų draugija 9 5 10 2 2 28 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2 5 7 8 2 24 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 1     1 

Partija Tvarka ir teisingumas 11 19 16 13  59 

Politinė partija Rusų aljansas 3  1 2  6 

Teisingumo ministras 23 15 9 6 1 54 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

2 11 20 21 6 60 
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Pasiūlė į komisiją 

Amžiaus grupė 

[21-35) [35-45) [45-55) [55-65) 
[65 ir 

vyresni) 

Iš 

viso 

Žemaičių partija 1     1 

Iš viso: 106 133 161 127 22 549 

 

Iš lentelės matyti, kad daugiausia savivaldybių rinkimų komisijų narių buvo teikti 

administracijų direktorių – 109. Dauguma parlamentinių partijų pateikė savivaldybių rinkimų 

komisijų narius beveik visose savivaldybėse. Daugiausia jaunų asmenų (amžiaus grupė 21-35) į 

savivaldybės rinkimų komisijos narius buvo pateikta nuo teisingumo ministro. 

4 lentelė. Savivaldybių rinkimų komisijų nariai pagal teikimus ir lytį  

Pasiūlė į komisiją Moteris Vyras Iš viso: 

Administracijos direktorius 77 28 105 

Darbo partija 51 8 59 

Lietuvos centro partija 1 1 2 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 12 5 17 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 8 3 11 

Lietuvos liaudies partija 1  1 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 47 13 60 

Lietuvos socialdemokratų partija 44 17 61 

Lietuvos teisininkų draugija 20 8 28 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 20 4 24 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 1  1 

Partija Tvarka ir teisingumas 54 5 59 

Politinė partija Rusų aljansas 4 2 6 

Teisingumo ministras 34 20 54 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 47 13 60 

Žemaičių partija 1  1 

Iš viso: 422 127 549 

5 lentelė. Savivaldybių rinkimų komisijų nariai pagal teikimus ir pareigas komisjoje 

Pasiūlė į komisiją narys pavaduo-

tojas 

pirmi-

ninkas 

sekre-

torius 

Iš viso: 

Administracijos direktorius 55 24 8 18 105 

Darbo partija 42 4 9 4 59 

Lietuvos centro partija 2    2 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 16 1   17 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 7 1 2 1 11 

Lietuvos liaudies partija 1    1 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 41 4 6 9 60 

Lietuvos socialdemokratų partija 29 11 16 5 61 

Lietuvos teisininkų draugija 23 2  3 28 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 20 1 1 2 24 
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Pasiūlė į komisiją narys pavaduo-

tojas 

pirmi-

ninkas 

sekre-

torius 

Iš viso: 

Partija „Jaunoji Lietuva“    1 1 

Partija Tvarka ir teisingumas 43 4 6 6 59 

Politinė partija Rusų aljansas 5 1   6 

Teisingumo ministras 45 3  6 54 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

39 5 12 4 60 

Žemaičių partija 1    1 

Iš viso: 369 61 60 59 549 

 

Per pakartotinius 2015 m. birželio mėn. savivaldybių tarybų ir naujus Seimo nario rinkimus 

vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje VRK sudarė tris savivaldybės rinkimų 

komisijas – Šilutės rajono, Širvintų rajono, Trakų rajono ir vieną Varėnos–Eišiškių rinkimų 

apygardos rinkimų komisiją, į kurias savo kandidatus teikė politinės partijos, savivaldybių 

administracijos, Teisingumo ministras, Lietuvos teisininkų draugija.  

 

6 lentelė. Pakartotinius savivaldybių tarybų rinkimų rinkimų komisijų pirmininkai  

Savivaldybė Vardas, pavardė Teikė į komisiją 

Šilutės rajono  Vytautas Žiogas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Širvintų rajono  Steponas Liktoravičius  Partija Tvarka ir teisingumas 

Trakų rajono  Giedrė Žuromskienė Lietuvos socialdemokratų partija 

 

7 lentelė. Naujų Seimo nario rinkimų vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje apygardos 

rinkimų komisijos pirmininkas 

Savivaldybė Vardas, pavardė Teikė į komisiją 

Varėnos - Eišiškių Juozas Šilanskas  Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai 

 

Pasibaigus rinkimams, savivaldybių rinkimų komisijų narių, pirmininkų įgaliojimai 

nutraukiami. Sprendimą nutraukti įgaliojimus priima VRK, kai savivaldybės rinkimų komisija, jos 

pirmininkas yra atlikę visas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatytas funkcijas. 

Savivaldybių rinkimų komisijų nariai ir pirmininkai buvo atleisti  2015 m. balandžio 24 d. 

Tuo tarpu per pakartotinius savivaldybių tarybų rinkimus dirbę komisijų nariai ir pirmininkai buvo 

atleisti 2015 m. rugpjūčio 11 d.  

2.3. Apylinkių rinkimų komisijos ir jų sudarymas 

Apylinkių rinkimų komisijos yra žemiausia rinkimų komisijų grandis, kurios narių skaičių, 

ne vėliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimų nustato savivaldybės rinkimų komisija. Šis skaičius turi 

būti kartotinis partijų, turinčių teisę siūlyti kandidatūras į apylinkės rinkimų komisiją, skaičiui. 

http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Apygardos/Apygarda7807/KomisijaApygardos7807.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Apygardos/Apygarda7808/KomisijaApygardos7808.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Apygardos/Apygarda7812/KomisijaApygardos7812.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Apygardos/Apygarda7807/KomisijaApygardos7807.html


13 

Jeigu nebuvo pasiūlyta pakankamai kandidatūrų arba apylinkės rinkimų komisijoje liko laisva vieta, 

trūkstamas kandidatūras gali pasiūlyti savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų apylinkė, 

administracijos direktorius. 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad po vienodą skaičių kandidatūrų į 

apylinkės rinkimų komisiją turi teisę siūlyti: 

1) partija ar partijų koalicija, per paskutinius Seimo rinkimus gavusi Seimo narių mandatų 

daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir šioje savivaldybėje iškėlusi kandidatų per paskutinius 

savivaldybės tarybos rinkimus. Jeigu partija Seimo narių mandatų gavo būdama koalicijoje, 

kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje dalyvavusiomis partijomis; 

2) partija ar partijų koalicija, per paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus gavusi ne 

mažiau kaip 2 šios savivaldybės tarybos narių mandatus. Jeigu partija savivaldybės tarybos narių 

mandatų gavo būdama koalicijoje, kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje dalyvavusiomis 

partijomis. 

Apylinkių rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro savivaldybių rinkimų komisijos ne 

vėliau kaip likus 45 dienoms iki rinkimų. Jeigu partijos siūloma kandidatūra į apylinkės rinkimų 

komisiją atitinka įstatyme numatytus reikalavimus, savivaldybės rinkimų komisija negali jos 

atmesti.  

Apylinkės rinkimų komisijos pirmininką iš komisijos narių skiria savivaldybės rinkimų 

komisija. Apylinkės rinkimų komisijos pirmininku skiriamas asmuo, turintis darbo rinkimų 

komisijos pirmininku ar nariu patirties, arba asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą. Savivaldybės 

rinkimų komisija turi siekti, kad pirmininkų skaičius tolygiai pasiskirstytų tarp komisijų narius 

turinčių teisę deleguoti partijų. Rinkimų komisijos nariui ar pirmininkui, davusiam rašytinį 

pasižadėjimą, draudžiama bet kokios formos rinkimų agitacija ar kiti bandymai paveikti rinkėjų 

valią. Asmuo, pažeidęs šį reikalavimą ar rinkimų komisijos nario rašytinį pasižadėjimą, turi būti 

atleistas iš rinkimų komisijos ir gali būti patrauktas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka. 

 Apylinkės rinkimų komisija pirmajame posėdyje išsirenka komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir sekretorių. Rinkimų komisijos pirmininką ar narį iš pareigų komisijoje gali atleisti 

šios komisijos sudėtį patvirtinusi rinkimų komisija arba VRK. Rinkimų komisija gali svarstyti tik 

motyvuotą partijos (partijų koalicijos) siūlymą atšaukti jos pačios pasiūlytą rinkimų komisijos narį. 

Prireikus naujas rinkimų komisijos pirmininkas ar narys gali būti skiriamas nustatyta tvarka. 

Apylinkės rinkimų komisija: 

iš savivaldybės rinkimų komisijos gauna rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus, sudaro sąlygas 

su jais susipažinti rinkėjams, atstovams rinkimams, įteikia ar kitaip perduoda rinkėjams rinkėjo 

korteles, sudaro rinkėjų, kurie balsuos namuose, sąrašą, praneša savivaldybės rinkimų komisijai 

apie rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše aptiktus netikslumus, asmenis, atsisakiusius deklaruoti, 
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nedeklaravusius, ar jie atitinka šio įstatymo 2 straipsnio reikalavimus, ir VRK nustatyta tvarka 

elektroninių ryšių priemonėmis perduoda šiuos duomenis; nagrinėja skundus dėl rinkimų apylinkės 

rinkėjų sąraše padarytų klaidų; VRK nustatyta tvarka prižiūri, kaip rinkimų apylinkės teritorijoje 

vyksta balsavimas paštu, kad būtų sudarytos sąlygos balsuoti paštu visuose rinkimų apylinkės 

teritorijoje esančiuose sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos 

įstaigose, kariniuose vienetuose, areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose) ir bausmių 

vykdymo įstaigose, taip pat organizuoja balsavimą namuose; kartu su savivaldybės administracijos 

atstovu pasirūpina, kad pagal šio įstatymo reikalavimus laiku būtų parengtos balsavimo patalpos, 

slapto balsavimo kabinos ir balsadėžės; rinkimų dieną organizuoja balsavimą rinkimų apylinkėje; 

suskaičiuoja balsus, surašo rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir VRK nustatyta tvarka 

elektroninių ryšių priemonėmis perduoda šio protokolo duomenis; svarsto savo apylinkės rinkėjų ir 

rinkimų stebėtojų skundus dėl rinkimų rengimo, balsavimo organizavimo, balsų skaičiavimo, balsų 

skaičiavimo protokolo surašymo ir priima sprendimus. 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose buvo sudarytos 2 003 apylinkių rinkimų 

komisijos. Daugiausiai apylinkių rinkimų komisijų sudaryta didžiuosiuose Lietuvos miestuose, 

pavyzdžiui, Vilniaus mieste buvo 151, Kauno mieste – 91, Klaipėdos mieste – 54. Mažiausiai 

apylinkių rinkimų komisijų turėjo Birštonas ir Neringa – po 3, Palanga – 7, Rietavas – 9.  

2015 m. kovo 15 d., t.y. antrojo rinkimų turo metu, kuomet buvo išrinkta 19 savivaldybių merų ir 

tarybų, darbą tęsė 1 473 apylinkių rinkimų komisijos.  

8 lentelė. Savivaldybių rinkimų komisijų nariai pagal amžiaus grupes 

Amžiaus grupė Moterys Vyrai Iš viso 

[21-35) 2478 959 3437 

[35-45) 2409 372 2781 

[45-55) 3516 513 4029 

[55-65) 2218 497 2715 

[65 ir vyresni) 699 249 948 

Iš viso: 11320 2590 13910 

 

Gausiausia apylinkių rinkimų komisijose dirbančių asmenų grupė – 45-55 metų amžiaus. 

Moterys sudaro 81 proc. visų rinkimų apylinkių narių skaičiaus.  

9 lentelė. Apylinkių rinkimų komisijų nariai pagal pasiūliusias organizacijas ir amžiaus grupes 

Pasiūlė į komisiją Amžiaus grupė 

[21-35) [35-45) [45-55) [55-65) [65 ir 

vyresni) 

Iš viso 

Administracijos direktorius 195 103 145 83 27 553 

Darbo partija 547 428 657 438 120 2190 

Lietuvos centro partija 5 13 16 11 5 50 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 177 174 179 94 34 658 
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Pasiūlė į komisiją Amžiaus grupė 

[21-35) [35-45) [45-55) [55-65) [65 ir 

vyresni) 

Iš viso 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 154 74 100 75 31 434 

Lietuvos liaudies partija 11 20 17 9 6 63 

Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

585 406 572 324 65 1952 

Lietuvos rusų sąjunga 9 5 13 5 5 37 

Lietuvos socialdemokratų partija 436 442 689 482 195 2244 

Lietuvos socialdemokratų sąjunga 9 9 3 9 4 34 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 199 210 411 256 73 1149 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 40 9 4 4  57 

Partija Tvarka ir teisingumas 531 414 558 384 116 2003 

Politinė partija Rusų aljansas 119 72 63 46 11 311 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

409 395 591 493 254 2142 

Žemaičių partija 11 7 11 2 2 33 

Iš viso: 3437 2781 4029 2715 948 13910 

 

Daugiausia apylinkių rinkimų komisijų narių pasiūlė Lietuvos socialdemokratų partija 

(2244), Darbo partija (2190), Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (2142). 

Jauniausiam komisijos nariui buvo 19 metų, vyriausiam – 82 metai. 

10 lentelė. Apylinkių rinkimų komisijų nariai pasiūliusias organizacijas ir lytį 

Pasiūlė į komisiją Lytis 

Moteris Vyras Iš viso: 

Administracijos direktorius 461 92 553 

Darbo partija 1790 400 2190 

Lietuvos centro partija 46 4 50 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 548 110 658 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 349 85 434 

Lietuvos liaudies partija 55 8 63 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1554 398 1952 

Lietuvos rusų sąjunga 35 2 37 

Lietuvos socialdemokratų partija 1794 450 2244 

Lietuvos socialdemokratų sąjunga 28 6 34 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 986 163 1149 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 41 16 57 

Partija Tvarka ir teisingumas 1656 347 2003 

Politinė partija Rusų aljansas 238 73 311 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 1709 433 2142 

Žemaičių partija 30 3 33 

Iš viso: 11320 2590 13910 

 

Iš lentelės matyti, kad politinės partijos daugiausiai į rinkimų komisijos narius siūlė moteris. 
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11 lentelė. Apylinkiųrinkimų komisijų nariai pagal pareigas ir į komisiją pasiūliusią organizaciją 

Pasiūlė į komisiją narys pavaduo-

tojas 

pirmi-

ninkas 

sekre-

torius 

Iš viso: 

Administracijos direktorius 353 61 37 102 553 

Darbo partija 1484 215 303 188 2190 

Lietuvos centro partija 38 1 7 4 50 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 426 85 56 91 658 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 300 42 59 33 434 

Lietuvos liaudies partija 42 9 5 7 63 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1200 244 233 275 1952 

Lietuvos rusų sąjunga 31 2 2 2 37 

Lietuvos socialdemokratų partija 1156 280 552 256 2244 

Lietuvos socialdemokratų sąjunga 23 4  7 34 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 672 154 169 154 1149 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 41 6 1 9 57 

Partija Tvarka ir teisingumas 1399 209 185 210 2003 

Politinė partija Rusų aljansas 225 23 25 38 311 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

1356 221 372 193 2142 

Žemaičių partija 22 3 7 1 33 

Iš viso: 8768 1559 2013 1570 13910 

 

Apie 25 proc. Lietuvos socialdemokratų partijos pasiūlytų apylinkės rinkimų komisijų narių 

buvo paskirti pirmininkais, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų – 17 proc., Darbo 

partijos – apie 14 proc. Daugiausiai pirmininko pavaduotojais dirbančių apylinkių rinkimų komisijų 

narių buvo išrinkti iš Lietuvos socialdemokratų partijos (280), sekretorių – iš Lietuvos Respublikos 

liberalų sąjūdžio (275) pateiktų atstovų. 

 

2.4. Rinkimų komisijų darbo apmokėjimas 

VRK pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir nariams taikomos Valstybės politikų ir 

valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. VRK 

pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir nariams kiekvienų metų pabaigoje už darbą po darbo 

valandų, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip Valstybės politikų ir 

valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos jų pareiginės algos dydžio vienkartinė 

priemoka. Ji mokama neviršijant Vyriausiajai rinkimų komisijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. 

Vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 21 straipsniu, savivaldybių ir apylinkių 

komisijų pirmininkai, jų pavaduotojai, komisijų sekretoriai ir nariai už darbą rinkimų komisijose 

gauna atlyginimą pagal VRK pateiktus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus tarifus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl atlyginimo už 
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darbą Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių 

tarybų rinkimų ir referendumo komisijose“ patvirtintame Atlyginimo už darbą rinkimų komisijose 

tvarkos apraše nustatyta, kad už veiklą, susijusią su rinkimų ar referendumo organizavimu, už darbo 

dieną Komisijos nustatyta tvarka atlyginama pagal tarifus. Už vieną darbo dieną (8 darbo valandas) 

savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkams nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos (BMA – 35,5 

euro) dydžio tarifas, savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų 

sekretoriams, komisijų nariams ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams nustatomas – 0,8 

bazinės mėnesinės algos (BMA – 35,5 euro) dydžio tarifas. Apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų 

pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams nustatomas – 0,6 bazinės mėnesinės 

algos (BMA – 35,5 euro ) dydžio tarifas. Komisijų nariams darbui rinkimų komisijose netaikomi 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyti darbo trukmės apribojimai, tačiau vieno mėnesio 

dirbtų valandų suma negali būti didesnė, negu nustatytas darbo dienų skaičius per mėnesį 

padaugintas iš 8 darbo valandų (pvz., kovo mėn. – 20 darbo dienų x 8 val. = 160 val.). Maksimalus 

leistinas valandų skaičius apskaičiuojamas kiekvienam mėnesiui atskirai, atsižvelgiant į to mėnesio 

darbo dienų skaičių. 

 2014 m. lapkričio 20 d. VRK priėmė sprendimą Nr. Sp-276 „Dėl 2015 m. kovo 1 d. 

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą 

vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr.4 išlaidų savivaldybių ir apylinkių rinkimų 

komisijose“. Pagal minėtą sprendimą buvo numatytos lentelėje nurodytos išlaidos: 

12 lentelė. 2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir naujų rinkimų į Lietuvos 

Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr.4 išlaidos savivaldybių ir apylinkių 

rinkimų komisijose: 

  Savivaldybių ir apylinkių  

rinkimų komisijų išlaidos 

Savivaldybių 

tarybų 

rinkimai                    

2014-03-01 

Nauji 

rinkimai į 

Seimą 

vienmandatėj

e Žirmūnų 

rinkimų 

apygardoje 

Nr. 4 2014-

03-01 

Savivaldybių 

tarybų 

rinkimai 

(pakartotinis 

balsavimas) 

2015-03-15 

Nauji 

rinkimai į 

Seimą 

vienmandatėj

e Žirmūnų 

rinkimų 

apygardoje 

Nr. 4 

(pakartotinis 

balsavimas) 

Iš viso 

1. Savivaldybių rinkimų 

komisijų išlaidos 

690.525,03 2.582,34 345.783,53 1.443,77 1.040.334,6

7 

1.1. Darbo užmokestis komisijų 

nariams, 

351.129,79 1.384,38 184.644,62 845,69 538.004,48 

1.1.1

. 

iš jų 10 % skatinimui 

vienkartine pinigine išmoka 

31.921,30 125,98 16.785,74 76,75 48.909,77 

1.2. Darbo užmokestis 

samdomam personalui 

81.110,98 336,04 46.221,04 185,36 127.853,42 

1.3. Darbo užmokestis 

informatikams 

62.563,48 97,89 19.171,81 39,39 81.872,57 

1.4. Socialinio draudimo įmokos 153.290,34 563,31 77.461,62 331,62 231.646,89 

1.5. Ryšių paslaugos 4.164,68 20,85 3.414,66 16,80 7.616,99 
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  Savivaldybių ir apylinkių  

rinkimų komisijų išlaidos 

Savivaldybių 

tarybų 

rinkimai                    

2014-03-01 

Nauji 

rinkimai į 

Seimą 

vienmandatėj

e Žirmūnų 

rinkimų 

apygardoje 

Nr. 4 2014-

03-01 

Savivaldybių 

tarybų 

rinkimai 

(pakartotinis 

balsavimas) 

2015-03-15 

Nauji 

rinkimai į 

Seimą 

vienmandatėj

e Žirmūnų 

rinkimų 

apygardoje 

Nr. 4 

(pakartotinis 

balsavimas) 

Iš viso 

1.6. Transporto išlaidos 10.509,76 30,78 9.929,35 16,51 20.486,40 

1.7. Kitos prekės 9.336,24 33,24 2.334,03 8,40 11.711,91 

1.8. Kitos paslaugos, 18.419,76 115,85 2.606,40 0,00 21.142,01 

1.8.1

. 

 iš jų: reprezentacinės 

išlaidos 

2.606,40 0,00 2.606,40 0,00 5.212,80 

1.8.2

. 

        kandidatų rinkimų 

programų parengimo 

spausdinti išlaidos             

15.813,36 115,85 0,00 0,00 15.929,21 

2. Apylinkių rinkimų 

komisijų išlaidos 

2.692.782,22 9.666,40 1.618.722,27 5.897,59 4.327.068,4

8 

2.1. Darbo užmokestis komisijų 

nariams, 

1.901.138,17 6.955,51 1.140.683,22 4.308,97 3.053.085,8

7 

2.1.1

. 

iš jų 10 % skatinimui 

vienkartine pinigine išmoka 

172.830,76 632,24 103.698,42 391,86 277.553,28 

2.2. Socialinio draudimo įmokos 588.972,59 2.154,82 353.383,69 1.334,92 945.846,02 

2.3. Ryšių paslaugos 9.583,57 29,54 7.828,44 19,69 17.461,24 

2.4. Transporto išlaidos 76.260,97 292,52 58.663,98 175,51 135.392,98 

2.5. Kitos prekės 70.395,04 234,01 11.731,06 58,50 82.418,61 

2.6. Kitos paslaugos, 46.431,88 0,00 46.431,88 0,00 92.863,76 

2.6.1

. 

          iš jų: reprezentacinės 

išlaidos 

46.431,88 0,00 46.431,88 0,00 92.863,76 

3. IŠ VISO 3.383.307,25 12.248,74 1.964.505,80 7.341,36 5.367.403,1

5 

3.1. Darbo užmokestis komisijų 

nariams, 

2.252.267,96 8.339,89 1.325.327,84 5.154,66 3.591.090,3

5 

3.1.1

. 

iš jų 10 % skatinimui 

vienkartine pinigine išmoka 

204.752,06 758,22 120.484,16 468,61 326.463,05 

3.2. Darbo užmokestis 

samdomam personalui 

81.110,98 336,04 46.221,04 185,36 127.853,42 

3.3. Darbo užmokestis 

informatikams 

62.563,48 97,89 19.171,81 39,39 81.872,57 

3.4. Socialinio draudimo įmokos 742.262,93 2.718,13 430.845,31 1.666,54 1.177.492,9

1 

3.5. Ryšių paslaugos 13.748,25 50,39 11.243,10 36,49 25.078,23 

3.6. Transporto išlaidos 86.770,73 323,30 68.593,33 192,02 155.879,38 

3.7. Kitos prekės 79.731,28 267,25 14.065,09 66,90 94.130,52 

3.8. Kitos paslaugos, 64.851,64 115,85 49.038,28 0,00 114.005,77 

3.8.1

. 

 iš jų: reprezentacinės 

išlaidos 

49.038,28 0,00 49.038,28 0,00 98.076,56 

3.8.2

. 

        kandidatų rinkimų 

programų parengimo 

spausdinti išlaidos             

15.813,36 115,85 0,00 0,00 15.929,21 
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Darbo užmokestis 

13 lentelė. Vidutinis dirbtų dienų skaičius ir priskaičiuotas darbo užmokestis (Eur) už visą dirbtą laikotarpį 

(2015 m. kovo 1 d. rinkimai) 

Pareigos 

komisijoje 

Apylinkės komisija Savivaldybės komisija 

Vidutinis dirbtų 

dienų skaičius 

Vidutinis 

priskaičiuotas 

darbo užmokestis 

(Eur) 

Vidutinis dirbtų 

dienų skaičius 

Vidutinis 

priskaičiuotas 

darbo užmokestis 

(Eur) 

narys 49 152,49 52 570,64 

pavaduotojas 50 172,90 53 1010,90 

pirmininkas 54 416,42 56 2266,74 

sekretorius 50 197,40 52 1022,38 

Bendras 

vidurkis 
50 198,04 52 853,47 

14 lentelė. Didžiausias ir mažiausias darbo užmokestis (Eur) už visą dirbtą laikotarpį  

Pareigos 

komisijoje 

Apylinkės komisija Savivaldybės komisija 

dirbtų dienų 

skaičius 

priskaičiuotas 

darbo užmokestis 

(Eur) 

dirbtų dienų 

skaičius 

priskaičiuotas 

darbo užmokestis 

(Eur) 

pirmininkas 53 992,83 119 3518,81 

narys 10 2,65 5 7,07 

15 lentelė. Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis (Eur) už visą dirbtą laikotarpį pagal teikimus 

Pasiūlė į komisiją Apylinkės komisija 
Savivaldybės 

komisija 
Bendras vidurkis 

Administracijos direktorius 186,73 892,17 299,64 

Darbo partija 197,15 916,24 216,01 

Lietuvos centro partija 174,23 481,89 186,06 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 175,62 617,84 186,76 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 183,27 848,02 199,70 

Lietuvos liaudies partija 178,35 271,83 179,81 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 196,08 861,79 215,94 

Lietuvos rusų sąjunga 275,25  275,25 

Lietuvos socialdemokratų partija 229,72 1090,23 252,50 

Lietuvos socialdemokratų sąjunga 111,77  111,77 

Lietuvos teisininkų draugija  846,21 846,21 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 182,34 542,95 189,71 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 238,18 2278,45 273,35 

Partija Tvarka ir teisingumas 183,16 780,35 200,24 

Politinė partija Rusų aljansas 173,57 1009,09 189,38 
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Pasiūlė į komisiją Apylinkės komisija 
Savivaldybės 

komisija 
Bendras vidurkis 

Teisingumo ministras  660,31 660,31 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

206,24 902,79 225,22 

Žemaičių partija 214,52 617,83 226,38 

Bendras vidurkis: 198,04 853,47 222,93 

16 lentelė. Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis (Eur) už visą dirbtą laikotarpį pagal lytį 

Lytis Apylinkės komisija 
Savivaldybės 

komisija 
Bendras vidurkis: 

Moterys 198,52 823,42 220,98 

Vyrai 195,97 953,32 231,37 

Bendras vidurkis: 198,04 853,47 222,93 

17 lentelė. Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis (Eur) už visą dirbtą laikotarpį pagal amžiaus grupę 

Amžiaus grupė Apylinkės komisija 
Savivaldybės 

komisija 
Bendroji vidurkis 

[21-35) 189,87 749,94 206,62 

[35-45) 203,24 770,61 229,14 

[45-55) 203,93 996,02 234,37 

[55-65) 200,51 831,72 228,71 

[65 ir vyresni) 180,36 935,59 197,49 

Bendras vidurkis: 198,04 853,47 222,93 

 

3. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO 

APŽVALGA 

3.1. Kandidatų registravimas. Kandidatai 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo penktame skirsnyje nustatyta kandidatų į 

savivaldybės tarybos narius, savivaldybės tarybos narius – merus kėlimo ir registravimo tvarka. 

Kelti kandidatus, kandidatų sąrašus ar keltis kandidatu galima buvo tik prieš tai 

užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu pagal Politinių kampanijų finansavimo ir 

finansavimo kontrolės įstatymą. Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registracija vyko VRK 

nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 6 d. Dokumentų formas, reikalingas registruojantis, 

galima buvo rasti VRK interneto svetainėje (http://www.vrk.lt/del-registravimo-savarankisku-pkd-

partiju-teikiami-dokumentai-2015sav). 

Politinės partijos iškeltas  kandidatų sąrašas rinkimuose į savivaldybių tarybas galėjo būti 

registruojamas savarankišku arba atstovaujamuoju  politinės kampanijos dalyviu. Savarankiškais 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyviais buvo įregistruoti 293 

asmenys (24 politinės partijos, 182 jų keliami kandidatų sąrašai bei 12 kandidatų į merus, 58 

visuomeniniai rinkimų komitetai, 12 save išsikėlusių kandidatų ir 5 pretendentai (asmenys, kurie 

http://www.vrk.lt/del-registravimo-savarankisku-pkd-partiju-teikiami-dokumentai-2015sav
http://www.vrk.lt/del-registravimo-savarankisku-pkd-partiju-teikiami-dokumentai-2015sav
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išreiškė ketinimą būti kandidatu, tačiau juo registruoti nebuvo)). Atstovaujamaisiais buvo 

įregistruoti – 663 dalyviai (politinių partijų iškeltų kandidatų sąrašų skaičius – 253; politinių partijų 

iškeltų kandidatų skaičius – 36; visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų skaičius – 36). 

Asmuo į savivaldybės tarybos narius – merus galėjo išsikelti pats arba galėjo būti iškeltas 

partijos ar rinkimų komiteto. Kandidatui į savivaldybės tarybos narius – merus išsikėlusiam 

asmeniui buvo taikomi tokie patys Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatyti reikalavimai, 

kurie yra taikomi ir kandidatui, į savivaldybės tarybos narius – merus keliamam partijos ar rinkimų 

komiteto. Partijos, rinkimų komitetai kandidatus kėlė pateikdami bendrą kandidatų į savivaldybės 

tarybos narius sąrašą, kuriame kandidatai buvo surašyti pagal partijos nustatytą eilę. Iš viso partijos 

teikiamame kandidatų sąraše kandidatų negalėjo būti mažiau negu pusė ir du kartus daugiau negu iš 

viso buvo renkama tos savivaldybės tarybos narių. 

Kandidatų į savivaldybės tarybos narius pareiškinių dokumentų įteikimas VRK vyko nuo 

2014 m. gruodžio 6 d. iki 2014 m. gruodžio 26 d. 17 valandos (iki rinkimų likus 65 dienoms),  

savivaldybių rinkimų komisijoms – nuo 2014 m. gruodžio 6 d. iki 2015 m. sausio 15 d. 17 valandos 

(iki rinkimų likus 45 dienoms). Pareiškinių dokumentų teisinis reglamentavimas bei kokius 

pareiškinius dokumentus buvo privaloma įteikti VRK ir savivaldybės rinkimų komisijai numatytas 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnyje. Dokumentai, įteikti pasibaigus pareiškinių 

dokumentų pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais.  

Partijos, rinkimų komiteto keliamą kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą ir 

kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus arba, jeigu buvo keliamas tik sąrašas arba tik 

kandidatas, asmenį, išsikeliantį kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, atitinkamoje 

savivaldybėje turėjo paremti ne mažiau kaip 20 procentų tos savivaldybės rinkėjų skaičiuojant 

vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų. 

Reikalingų surinkti parašų skaičių, nustatytą pagal paskutinių rinkimų rezultatus ir suapvalintą iki 

pirmųjų dviejų reikšmingų skaitmenų, VRK paskelbė 2014 m. rugsėjo 22 d. 

 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose buvo užregistruoti 15 149 kandidatai (iš 

jų 6 482 moterys ir 8 667 vyrai): 434 kandidatai į savivaldybių tarybų narius – merus (iš jų 92 

moterys ir 342 vyrai), 15 127 kandidatai į savivaldybių tarybų narius (iš jų 6 477 moterys ir 8 650 

vyrai), 22 kandidatai (iš jų 5 moterys ir 17 vyrų) buvo keliami tik į tarybos narius – merus. 

 Iš viso buvo užregistruoti 478 kandidatų sąrašai. Iš jų 415 partijų sąrašai (13 347 

kandidatai: 5 694 moterys ir 7 653 vyrai), 54 visuomeninių rinkimų komitetų (1 329 kandidatai: 548 

moterys ir 781 vyras), 9 partijų koalicijos (451 kandidatas: 235 moterys ir 216 vyrų).   

Iš viso buvo renkami 1 524 tarybos nariai, įskaitant 60 merų. Pirmąkart Lietuvos istorijoje 

merai buvo renkami tiesiogiai. Jeigu meras neišrinktas pirmame ture,  
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Savivaldybių tarybų rinkimuose turėjo teisę dalyvauti 2 551 516 mln. rinkėjų, turinčių 

rinkimų teisę. Rinkimuose pirmajame rinkimų ture dalyvavo 1 203 561 rinkėjas (47,17 proc. visų 

sąrašuose esančių rinkėjų), antrajame – 758 329 rinkėjai (38,73 proc. visų sąrašuose esančių 

rinkėjų). Praėjusiuose savivaldos rinkimuose 2011 metais iš viso buvo užregistruoti 2 637 733 

asmenys, turintys rinkimų teisę, iš kurių rinkimuose dalyvavo – 1 162 599  rinkėjai. 

2014 m. rugsėjo 22 d. VRK  patvirtino renkamų savivaldybių tarybų narių skaičių 2015 m. kovo 1 

d. savivaldybių tarybų rinkimuose. VRK taip pat nustatė mažiausią ir didžiausią partijos, 

visuomeninio rinkimų komiteto keliamų kandidatų į savivaldybės tarybos narius skaičių ir 

mažiausią visuomeninio rinkimų komiteto narių skaičių bei reikalingų surinkti parašų skaičių 2015 

m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose: 

18 lentelė. Mažiausias ir didžiausias keliamų kandidatų į savivaldybės tarybos narius skaičius ir mažiausias 

visuomeninio rinkimų komiteto narių skaičius bei reikalingų surinkti parašų skaičių 

Savivaldybė 

Gyventojų 

skaičius 2014-

01-01 

(Gyventojų 

registro 

tarnybos 

duomenimis) 

Renkamų 

tarybos narių 

skaičius 2015 m. 

rinkimuose 

Partijos, 

visuomeninio 

rinkimų 

komiteto 

keliamų 

kandidatų 

skaičius (nuo – 

iki) 

Reikalingų 

surinkti parašų 

skaičius* 

Akmenės rajono Nr. 1 24 379 25 13-50 150 

Alytaus miesto Nr. 2 62 218 27 14-54 380 

Alytaus rajono Nr. 3 30 631 25 13-50 200 

Anykščių rajono Nr. 4 29 670 25 13-50 200 

Birštono Nr. 5 4 897 15 8-30 100 

Biržų rajono Nr. 6 30 443 25 13-50 200 

Druskininkų Nr. 7 23 443 25 13-50 150 

Elektrėnų Nr. 8 26 581 25 13-50 170 

Ignalinos rajono Nr. 9 19 028 21 11-42 150 

Jonavos rajono Nr. 10 48 902 25 13-50 300 

Joniškio rajono Nr. 11 26 990 25 13-50 180 

Jurbarko rajono Nr. 12 31 980 25 13-50 210 

Kaišiadorių rajono Nr. 13 33 186 25 13-50 220 

Kalvarijos Nr. 14 12 770 21 11-42 100 

Kauno miesto Nr. 15 327 085 41 21-82 1300 

Kauno rajono Nr. 16 92 603 27 14-54 540 

Kazlų Rūdos Nr. 17 13 362 21 11-42 100 

Kelmės rajono Nr. 18 33 921 25 13-50 220 

Kėdainių rajono Nr. 19 56 834 27 14-54 330 

Klaipėdos miesto Nr. 20 177 615 31 16-62 860 

Klaipėdos rajono Nr. 21 54 980 27 14-54 320 

Kretingos rajono Nr. 22 43 323 25 13-50 270 

Kupiškio rajono Nr. 23 21 101 25 13-50 140 

Lazdijų rajono Nr. 24 23 293 25 13-50 160 
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Savivaldybė 

Gyventojų 

skaičius 2014-

01-01 

(Gyventojų 

registro 

tarnybos 

duomenimis) 

Renkamų 

tarybos narių 

skaičius 2015 m. 

rinkimuose 

Partijos, 

visuomeninio 

rinkimų 

komiteto 

keliamų 

kandidatų 

skaičius (nuo – 

iki) 

Reikalingų 

surinkti parašų 

skaičius* 

Marijampolės Nr. 25 64 650 27 14-54 380 

Mažeikių rajono Nr. 26 62 868 27 14-54 350 

Molėtų rajono Nr. 27 21 610 25 13-50 150 

Neringos Nr. 28 4 415 15 8-30 100 

Pagėgių Nr. 29 10 708 21 11-42 100 

Pakruojo rajono Nr. 30 23 933 25 13-50 160 

Palangos miesto Nr. 31 17 620 21 11-42 140 

Panevėžio miesto Nr. 32 106 187 31 16-62 550 

Panevėžio rajono Nr. 33 41 878 25 13-50 270 

Pasvalio rajono Nr. 34 29 911 25 13-50 200 

Plungės rajono Nr. 35 40 735 25 13-50 260 

Prienų rajono Nr. 36 30 565 25 13-50 200 

Radviliškio rajono Nr. 37 45 552 25 13-50 280 

Raseinių rajono Nr. 38 38 236 25 13-50 250 

Rietavo Nr. 39 9 197 17 9-34 100 

Rokiškio rajono Nr. 40 35 613 25 13-50 240 

Skuodo rajono Nr. 41 21 765 25 13-50 140 

Šakių rajono Nr. 42 34 066 25 13-50 220 

Šalčininkų rajono Nr. 43 35 969 25 13-50 230 

Šiaulių miesto Nr. 44 115 981 31 16-62 570 

Šiaulių rajono Nr. 45 45 957 25 13-50 290 

Šilalės rajono Nr. 46 28 252 25 13-50 180 

Šilutės rajono Nr. 47 49 799 25 13-50 310 

Širvintų rajono Nr. 48 18 057 21 11-42 140 

Švenčionių rajono Nr. 49 28 603 25 13-50 190 

Tauragės rajono Nr. 50 46 997 25 13-50 300 

Telšių rajono Nr. 51 50 387 27 14-54 290 

Trakų rajono Nr. 52 35 836 25 13-50 230 

Ukmergės rajono Nr. 53 41 431 25 13-50 270 

Utenos rajono Nr. 54 44 384 25 13-50 300 

Varėnos rajono Nr. 55 26 210 25 13-50 170 

Vilkaviškio rajono Nr. 56 45 076 25 13-50 290 

Vilniaus miesto Nr. 57 561 572 51 26-102 1700 

Vilniaus rajono Nr. 58 100 049 31 16-62 510 

Visagino Nr. 59 25 342 25 13-50 150 

Zarasų rajono Nr. 60 19 306 21 11-42 150 

Iš viso: 3 207 952 1 524   

 

VRK 2015 m. kovo 8 d. sprendimu Sp-101 „Dėl 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų 

rinkimų rezultatų Trakų rajono savivaldybėje (rinkimų apygardoje Nr. 52) pripažinimo 
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negaliojančiais“ konstatavo, kad vykdant rinkimus į savivaldybės tarybą ir savivaldybės tarybos 

narius – merus Trakų rajono savivaldybėje (rinkimų apygardoje Nr. 52) buvo padaryti šiurkštūs 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai, pripažino negaliojančiais rinkimų rezultatus šioje 

rinkimų apygardoje bei nusprendė 2015 m. birželio 7 d. Trakų rajono savivaldybėje rengti 

pakartotinius savivaldybių tarybų rinkimus. Dėl šiurkštaus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 

pažeidimų, VRK 2015 m. kovo 21 d. sprendimu Sp-121  „Dėl 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų 

rezultatų vienmandatėje Širvintų rajono apygardoje Nr. 48 pripažinimo negaliojančiais“ pripažino 

negaliojančiais rinkimų rezultatus vienmandatėje Širvintų rajono rinkimų apygardoje Nr. 48 bei 

nusprendė 2015 m. birželio 7 d. rengti pakartotinius Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario – 

mero rinkimus. Taip pat, 2015 m. kovo 21 d. VRK sprendimu Sp-126 „Dėl 2015 m. savivaldybių 

tarybų rinkimų rezultatų Šilutės rajono savivaldybėje pripažinimo negaliojančiais“ dėl šiurkščių 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimų pripažino negaliojančiais rinkimų rezultatus 

daugiamandatėje ir vienmandatėje Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 bei nusprendė rengti 

pakartotinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimus 2015 m. birželio 21 d. 

19 lentelė. 2015 m. kovo 1 d. ir pakartotinių 2015 m. birželio 7 ir 21 d. savivaldybių tarybų rinkimų 

kandidatai: 

Iškėlė kandidatu 

į savivaldybės 

tarybos narius 

Iškėlė kandidatu į merus 
Kandidatų 

skaičius 

Išrinkta 

kandidatų į 

merus 

Mandatų 

skaičius (be 

merų) 

Mandatų 

skaičius iš 

viso 

Politinė partija Dvi politinės partijos 1  1 1 

Politinė partija 369 52 222 274 

Nedalyvavo 13043  1051 1051 

Politinės partijos iš viso: 13413 52 1274 1326 

Politinių partijų 

koalicija 

Dvi politinės partijos 7 2 5 7 

Politinė partija 1  1 1 

Nedalyvavo 442  68 68 

Politinių partijų koalicijos iš viso: 450 2 74 76 

Visuomeninis 

rinkimų 

komitetas 

Išsikėlė pats 1    

Visuomeninis rinkimų 

komitetas 

33 4 18 22 

Nedalyvavo 1298  98 98 

Visuomeniniai rinkimų komitetai iš viso: 1332 4 116 120 

Dalyvavo tik 

mero rinkimuose 

Politinė partija 13 1  1 

Visuomeninis rinkimų 

komitetas 

2    

Išsikėlė pats 11 1  1 

Dvi politinės partijos 2    

Politinė partija ir 

visuomeninis rinkimų 

komitetas 

1    

Dalyvavę tik mero rinkimuose iš viso: 29 2  2 

Iš viso: 15224 60 1464 1524 
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20 lentelė. Politinių partijų iškelti kandidatai į savivaldybių tarybų narius daugiamandatėje apygardoje 

2015-03-01 rinkimuose ir pakartotiniuose 2015-06-07 ir 2015-06-21 rinkimuose 

S
ą

ra
šo

 N
r.

 

Sąrašo pavadinimas 
Iškeltų 

kandidat

ų skaičius 

Iškeltų 

sąrašų 

skaičius 

Išrinktų  

tarybos 

narių (be 

merų) 

skaičius 

Sąrašų, 

kurie 

gavo 

mandatų, 

skaičius 

Išrinkta 

proc. nuo 

iškeltų 

kandidat

ų 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 2473 60 355 60 14,4% 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

2032 59 247 54 12,2% 

5 Respublikonų partija 73 2 7 1 9,6% 

6 Tautininkų sąjunga 66 3 1 1 1,5% 

7 Politinė partija „Profesinių sąjungų 

centras“ 

37 2   0,0% 

8 Žemaičių partija 84 2 3 1 3,6% 

9 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 71 3 4 1 5,6% 

10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga 24 1   0,0% 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 940 30 57 20 6,1% 

12 Lietuvos žaliųjų partija 137 7   0,0% 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1505 48 139 42 9,2% 

14 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 94 6 1 1 1,1% 

15 Lietuvos pensininkų partija 24 1   0,0% 

16 Lietuvos centro partija 64 4 3 3 4,7% 

17 Partija „Jaunoji Lietuva“ 48 2   0,0% 

20 Darbo partija 1710 58 149 51 8,7% 

22 Lietuvos liaudies partija 222 7 5 3 2,3% 

24 Lietuvos rusų sąjunga 84 3 3 2 3,6% 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 1699 56 84 33 4,9% 

26 Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

1946 57 216 53 11,1% 

27 „Drąsos kelias“ politinė partija 80 5   0,0% 

Iš viso: 13413 416 1274 326 9,5% 

Pastaba: Pateikiami apjungti 2015-03-01 ir 2015-06-07 pakartotinių Trakų rajono savivaldybės tarybos 

rinkimų ir 2015-06-21 pakartotinių Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimų duomenys daugiamandatėje 

apygardoje. 

21 lentelė. Politinių partijų koalicijų iškelti kandidatai į savivaldybių tarybų narius daugiamandatėje 

apygardoje 2015-03-01 rinkimuose ir pakartotiniuose 2015-06-07 ir 2015-06-21 rinkimuose 

S
ą

ra
šo

 N
r.

 

Koalicijos pavadinimas 

(koaliciją sudarančios 

partijos) 

Savivaldybė ir koaliciją 

sudarančios partijos 

Iškeltų 

kandidat

ų 

skaičius 

Išrinktų 

tarybos 

narių 

skaičius 

Išrinkta 

procentais 

nuo keltų 

kandidatų 

3 Kartu - už pažangą Vilniaus 

rajone! Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių 

demokratų ir Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio 

koalicija 

Vilniaus rajono 36 5 13,9% 

Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

16 2 12,5% 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

20 3 15,0% 

14 Lenkų rinkimų akcijos ir 

Rusų aljanso koalicija 
Klaipėdos miesto 34 4 11,8% 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 16  0,0% 
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S
ą

ra
šo

 N
r.

 

Koalicijos pavadinimas 

(koaliciją sudarančios 

partijos) 

Savivaldybė ir koaliciją 

sudarančios partijos 

Iškeltų 

kandidat

ų 

skaičius 

Išrinktų 

tarybos 

narių 

skaičius 

Išrinkta 

procentais 

nuo keltų 

kandidatų 

„Valdemaro Tomaševskio 

blokas“ 

Politinė partija Rusų aljansas 18 4 22,2% 

Šalčininkų rajono 49 20 40,8% 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 47 20 42,6% 

Politinė partija Rusų aljansas 2  0,0% 

Švenčionių rajono 49 5 10,2% 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 42 5 11,9% 

Politinė partija Rusų aljansas 7  0,0% 

Trakų rajono 31 4 12,9% 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 24 4 16,7% 

Politinė partija Rusų aljansas 7  0,0% 

Vilniaus miesto 101 10 9,9% 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 85 8 9,4% 

Politinė partija Rusų aljansas 16 2 12,5% 

Vilniaus rajono 62 20 32,3% 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 60 20 33,3% 

Politinė partija Rusų aljansas 2  0,0% 

Visagino 40 3 7,5% 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 21 3 14,3% 

Politinė partija Rusų aljansas 19  0,0% 

26 Rokiškio krašto koalicija UŽ 

LAISVĘ AUGTI 
Rokiškio rajono 48 3 6,3% 

Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

35 2 5,7% 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

13 1 7,7% 

Iš viso: 450 74 16,4% 

22 lentelė. Kandidatai į savivaldybių tarybų narius daugiamandatėje apygardoje 2015-03-01 rinkimuose 

Iškėlė Skaičius 

Iškeltų 

sąrašų 

skaičius 

Kandidatų 

į tarybos 

narius 

skaičius 

Kandidatų 

į tarybos 

narius 

skaičius* 

Išrinktų 

tarybos 

narių 

skaičius* 

Išrinkta 

procentais 

nuo keltų 

kandidatų 

Politinė partija 21 415 13347 12809 1232 9,62% 

Politinių partijų 

koalicijos 
9 9 451 419 70 16,71% 

Visuomeninis rinkimų 

komitetas 
54 54 1329 1282 114 8,89% 

Iš viso: - 478 15127 14510 1416 9,76% 

Pastaba: * Šilutės rajono (Nr.47) ir Trakų rajono (Nr.52) daugiamandatėse apygardose rinkimų rezultatai 

dėl šiurkščių rinkimų įstatymo pažeidimų buvo panaikinti. Duomenys pateikiami be šių apygardų. 
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23 lentelė. Kandidatai į savivaldybių tarybų narius-merus 2015-03-01 rinkimuose 

Iškėlė 

Kandidatų į 

merus 

skaičius 

Kandidatų į 

merus 

skaičius* 

Išrinktų merų 

skaičius* 

Išrinkta 

procentais 

nuo keltų 

kandidatų 

Politinė partija 377 327 50 15,29% 

Visuomeninis rinkimų komitetas 36 32 4 12,50% 

Išsikėlė pats 12 11 1 9,09% 

Dvi politinės partijos 8 6 2 33,33% 

Politinė partija ir visuomeninis 

rinkimų komitetas 

1 1  0,00% 

Iš viso: 434 377 57 15,12% 

Pastaba: * Šilutės rajono (Nr.47), Širvintų rajono (Nr.48) ir Trakų rajono (Nr.52) vienmandatėse 

apygardose rinkimų rezultatai dėl šiurkščių rinkimų įstatymo pažeidimų buvo panaikinti. Duomenys 

pateikiami be šių apygardų. 

24 lentelė. Kandidatai į savivaldybių tarybų narius-merus 2015-06-07 pakartotinių Širvintų rajono, Trakų 

rajono savivaldybių tarybų rinkimuose ir 2015-06-21 pakartotiniuose Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

rinkimuose 

Iškėlė 
Kandidatų į merus 

skaičius 

Išrinktų merų 

skaičius 

Išrinkta procentais 

nuo keltų 

kandidatų 

Politinė partija 19 3 15,79% 

Dvi politinės partijos 3  0,00% 

Visuomeninis rinkimų komitetas 1  0,00% 

Iš viso: 23 3 13,04% 

25 lentelė. Kandidatai į savivaldybių tarybų narius daugiamandatėje apygardoje 2015-06-07 

pakartotiniuose Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimuose ir 2015-06-21 pakartotiniuose Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos rinkimuose 

Iškėlė Skaičius 

Iškeltų 

sąrašų 

skaičius 

Kandidatų 

į tarybos 

narius 

skaičius 

Išrinktų 

tarybos 

narių 

skaičius 

Išrinkta 

procentais 

nuo keltų 

kandidatų 

Politinė partija 8 15 604 42 6,95% 

Politinių partijų koalicijos 1 1 31 4 12,90% 

Visuomeninis rinkimų komitetas 1 1 50 2 4,00% 

Iš viso: - 17 685 48 7,01% 

 

3.2. Visuomeniniai rinkimų komitetai 

 

 Pirmą kartą savivaldybių tarybų rinkimuose galėjo dalyvauti visuomeniniai rinkimų 

komitetai – atitinkamos savivaldybės rinkėjų grupė, turinti teisę kelti kandidatų sąrašus į tos 

savivaldybės tarybų narius ir (arba) kandidatą į  savivaldybės tarybos narius – merus. 

Rinkėjų skaičius rinkimų komitete turėjo būti ne mažiau kaip dvigubas savivaldybėje 

renkamų tarybos narių skaičius. Tas pats rinkėjas galėjo būti tik vieno rinkimų komiteto nariu. 
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Kiekvienas visuomeninis rinkimų komitetas, norintis pradėti savo veiklą bei kelti kandidatų 

sąrašą tam tikroje savivaldybėje, privalėjo prieš tai sudaryti visuomeninio rinkimų komiteto veiklos 

sutartį pagal 2014 m. rugsėjo 15 d. VRK sprendimu Nr. Sp-228 „Dėl tipinės Visuomeninio rinkimų 

komiteto veiklos sutarties patvirtinimo“ patvirtintą tipinės sutarties formą ir Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymo nustatytus reikalavimus, kurią turėjo pasirašyti visi rinkimų komiteto nariai. Ši 

sutartis turėjo būti registruota VRK. Visuomeniniai rinkimų komitetai turėjo teisę pasirinkti rinkėjų 

neklaidinantį ir tinkamai juos informuojantį apie rinkimų komitetą rinkimų komiteto pavadinimą ir 

nurodyti jį rinkimų komiteto veiklos sutartyje. Taip pat visuomeninio rinkimų komiteto atstovas 

(rinkimų komitetas privalėjo turėti rinkimų komiteto atstovą (koordinatorių), renkamą iš rinkimų 

komiteto narių) turėjo pateikti VRK nustatytos formos prašymą „Dėl visuomeninio rinkimų 

komiteto įregistravimo“, patvirtintą 2014 m. rugsėjo 30 d. VRK sprendimu Nr. Sp-242, „Dėl 

visuomeninio rinkimų komiteto registravimo“ užsiregistruoti politinės kampanijos dalyviu. 

Sprendimus dėl visuomeninio rinkimų komiteto ir veiklos sutarties įregistravimo priėmė VRK 

pirmininko įgaliotas VRK narys. Visuomeninių rinkimų komitetų registravimas VRK prasidėjo 

2014 m. spalio 1 d. ir baigėsi 2014 m.  gruodžio 6 d. Neužsiregistravę visuomeniniai rinkimų 

komitetai negalėjo kelti kandidatų sąrašų ir (arba) kandidatų į savivaldybių tarybų narius – merus. 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose savarankiškais politinės kampanijos dalyviais 

buvo įregistruoti 58 visuomeniniai rinkimų komitetai. 

Nuo 2014 m. gruodžio 6 d. iki 2015 m. sausio 15 d. 17:00 valandos vyko pareiškinių 

dokumentų įteikimas savivaldybės rinkimų komisijoms. Visuomeninis rinkimų komitetas 

savivaldybės rinkimų komisijai turėjo įteikti šiuos pareiškinius dokumentus: 

1) rinkimų komiteto atstovo rinkimams pasirašytą keliamų kandidatų į savivaldybės tarybos 

narius sąrašą, nurodyti, jeigu keliamas, keliamą kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus. 

Šio sąrašo formą nustato VRK;  

2) kiekvieno keliamo kandidato rašytinius sutikimus būti rinkimų komiteto iškeltais 

kandidatais šioje rinkimų apygardoje, taip pat paties kandidato užpildytą kandidato į savivaldybės 

tarybos narius anketą ir jo gyventojų pajamų mokesčio ir gyventojo turto deklaracijų, pateiktų 

valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus mokesčių inspekcijos, 

kuriai deklaracijos buvo pateiktos, privačių interesų deklaraciją, taip pat VRK nustatytos formos 

pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis; 

3) VRK išduotą pažymą apie įregistravimą dalyvauti šios savivaldybės tarybos rinkimuose ir 

pažymą apie įregistravimą savarankišku arba atstovaujamuoju politinės kampanijos dalyviu; 

4) dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas, arba VRK pažymą, kad šis 

užstatas yra sumokėtas. Taip pat rinkimų komitetas galėjo pateikti rinkimų programą. 
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Savivaldybės rinkimų komisija per 3 dienas nuo pateiktų be trūkumų pareiškinių dokumentų 

gavimo dienos rinkimų komitetui išdavinėjo rinkėjų parašų rinkimo lapus, kuriuos, rinkimų 

komitetas privalėjo grąžinti savivaldybės rinkimų komisijai iki 2015 m. sausio 20 d. Jeigu parašų 

rinkimo lapuose tinkamai ir laiku buvo surinktas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatytas 

šios savivaldybės rinkėjų parašų skaičius (parašus galėjo rinkti iki 2015 m. sausio 19 d.), 

savivaldybės rinkimų komisija teikdavo VRK registruoti kandidatus į savivaldybės tarybos narius.  

26 lentelė. Registruoti visuomeniniai rinkimų komitetai visose Lietuvos savivaldybėse, mažiausias 

visuomeninio rinkimų komiteto narių skaičius, norint dalyvauti 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų 

rinkimuose 

Savivaldybė 

Renkamų 

tarybos narių 

skaičius 

Registruoti visuomeniniai rinkimų 

komitetai savivaldybėse (jų 

pavadinimai) 

Mažiausias 

visuomeninio 

rinkimų 

komiteto narių 

skaičius 

Akmenės rajono Nr. 1 25  0 50 

Alytaus miesto Nr. 2 27 „Alytaus piliečiai“; 

„Alytaus sąjūdis“; 

„I. Sedleckaitės pilietinis sąrašas 

korupcijai ne“; 

„Už Alytų“ 

54 

Alytaus rajono Nr. 3 25  0 

 

50 

Anykščių rajono Nr. 4 25 „A. Liogės sąrašas, remiamas N. 

Puteikio“ 

50 

Birštono Nr. 5 15  0 30 

Biržų rajono Nr. 6 25  0 50 

Druskininkų Nr. 7 25 „Druskininkai“; 

„Druskininkų „Naujasis“ 

50 

Elektrėnų Nr. 8 25  „Mūsų kraštas“ 50 

Ignalinos rajono Nr. 9 21   0 42 

Jonavos rajono Nr. 10 25   0 50 

Joniškio rajono Nr. 11 25 „Žagarės kraštas“ 50 

Jurbarko rajono Nr. 12 25 Algirdo Mačiulaičio visuomeninis 

rinkimų komitetas;  

„Jaunoji karta“ 

50 

Kaišiadorių rajono Nr. 13 25 „Mūsų kraštas“ 50 

Kalvarijos Nr. 14 21   0 42 

Kauno miesto Nr. 15 41 „Gintauto Labanausko komanda 

„Dirbam Kaunui“;  

„Kaunas – kitokia Lietuva“;  

„Kaunas plius Puteikis“;  

„Vieningas Kaunas“ 

82 

Kauno rajono Nr. 16 27   0 54 

Kazlų Rūdos Nr. 17 21   0 42 

Kelmės rajono Nr. 18 25   0 50 

Kėdainių rajono Nr. 19 27   0 54 

Klaipėdos miesto Nr. 20 31 „Klaipėdos“ visuomeninis rinkimų 

komitetas;  

„Puteikis plius“ 

62 

http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Komitetai/Komitetas_4950040.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Komitetai/Komitetas_4950040.html
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Savivaldybė 

Renkamų 

tarybos narių 

skaičius 

Registruoti visuomeniniai rinkimų 

komitetai savivaldybėse (jų 

pavadinimai) 

Mažiausias 

visuomeninio 

rinkimų 

komiteto narių 

skaičius 

Klaipėdos rajono Nr. 21 27  0 54 

Kretingos rajono Nr. 22 25 „Kretingos kraštas“ 50 

Kupiškio rajono Nr. 23 25 „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ 50 

Lazdijų rajono Nr. 24 25   0 50 

Marijampolės Nr. 25 27   0 54 

Mažeikių rajono Nr. 26 27 „Kitaip“;  

„Mažeikių kraštas“ 

54 

Molėtų rajono Nr. 27 25   13-50 50 

Neringos Nr. 28 15   8-30 30 

Pagėgių Nr. 29 21   11-42 42 

Pakruojo rajono Nr. 30 25 „Kartu Pakruojo labui“ 50 

Palangos miesto Nr. 31 21  „Nepartinių palangiškių sąjūdis“ 42 

Panevėžio miesto Nr. 32 31 Gintaro Šileikio visuomeninis rinkimų 

komitetas;  

„Mums svarbu“;  

„Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ 

62 

Panevėžio rajono Nr. 33 25 Violetos Grigienės visuomeninis 

rinkimų komitetas „Drauge“ 

50 

Pasvalio rajono Nr. 34 25  0 50 

Plungės rajono Nr. 35 25 „Plungės kraštas“;  

„Vieninga Plungė“ 

50 

Prienų rajono Nr. 36 25 „Nepriklausomų kandidatų sąrašas 

Prienų kraštas“;  

„Už pasitikėjimą, atsakomybę ir 

sėkmę“ 

50 

Radviliškio rajono Nr. 37 25 „Laimutės Šlamienės ir Algirdo 

Fergelio komitetas Radviliškyje „Už 

meilę žmogui“ 

50 

Raseinių rajono Nr. 38 25 „Pilietinė iniciatyva“;  

„Rasai“;  

„Tavo Raseiniai“ 

50 

Rietavo Nr. 39 17   0 34 

Rokiškio rajono Nr. 40 25   0 50 

Skuodo rajono Nr. 41 25 „Jums“;  

„Permainų laikas“ 

50 

Šakių rajono Nr. 42 25   0 50 

Šalčininkų rajono Nr. 43 25   0 50 

Šiaulių miesto Nr. 44 31 „Artūro Visocko nepartinis sąrašas“;  

„Laisvieji piliečiai“;  

„Mindaugo Gervaldo susivienijimas 

„Prieš korupciją“;  

„Šiauliai mūsų namai“;  

„Valerijaus Simulik judėjimas „Už 

Šiaulius“ 

62 

Šiaulių rajono Nr. 45 25  0 50 

Šilalės rajono Nr. 46 25 „Šilališkių“ visuomeninis rinkimų 

komitetas;  

„Už ateitį ir teisingumą, remiami 

50 
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Savivaldybė 

Renkamų 

tarybos narių 

skaičius 

Registruoti visuomeniniai rinkimų 

komitetai savivaldybėse (jų 

pavadinimai) 

Mažiausias 

visuomeninio 

rinkimų 

komiteto narių 

skaičius 

Puteikio“ 

Šilutės rajono Nr. 47 25 „Šilutės garažai“;  

„Šilutės kraštas“;  

„Už žmonių valdžią“ 

50 

Širvintų rajono Nr. 48 21   0 42 

Švenčionių rajono Nr. 49 25   0 50 

Tauragės rajono Nr. 50 25 „Nepartinė Tauragė“;  

„Z. Grikšelio komanda, remiama N. 

Puteikio“ 

50 

Telšių rajono Nr. 51 27 „A. Bacevičiaus pilietinis sąrašas“ 54 

Trakų rajono Nr. 52 25  0 50 

Ukmergės rajono Nr. 53 25 „Vilkmergės“ visuomeninis rinkimų 

komitetas;  

„N. Puteikio komanda“ 

50 

Utenos rajono Nr. 54 25   0 50 

Varėnos rajono Nr. 55 25   0 50 

Vilkaviškio rajono Nr. 56 25 „Vilkaviškis 2015“ 50 

Vilniaus miesto Nr. 57 51   0 102 

Vilniaus rajono Nr. 58 31   0 62 

Visagino Nr. 59 25 „Už Visaginą“;  

„Visaginas – tai mes“;  

„Visagino protestinis elektoratas už 

permainas“ 

50 

Zarasų rajono Nr. 60 21 „Švari savivalda“ 42 

Iš viso: 1 524  58  

27 lentelė. Visuomeninių rinkimų komitetų iškelti kandidatai į savivaldybės tarybos narius – merus, iškeltų į 

tarybos narius kandidatų skaičius 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Visuomeninio 

rinkimų komitetas 
Kandidatas į merus 

Ar 

išrinktas 

(taip/ne) 

Iškeltų į 

tarybos 

narius 

kandidatų 

skaičius 

Išrinktų 

kandidatų 

skaičius 

1.1 Alytaus miesto „Alytaus piliečiai“ Vytautas 

Grigaravičius 

Taip 20 13 

1.2 Alytaus miesto „Alytaus sąjūdis“ Juozas Skestenis Ne 23 – 

1.3 Alytaus miesto „I. Sedleckaitės 

pilietinis sąrašas 

korupcijai ne“ 

Irena Sedleckaitė Ne 19 – 

1.4 Alytaus miesto „Už Alytų“ Adelė Dimšienė Ne 54 2 

2.1 Anykščių 

rajono 

„A. Liogės sąrašas, 

remiamas N. 

Puteikio“ 

Arūnas Liogė Ne 18 2 

3.1 Druskininkų „Druskininkai“   – – 18 – 

3.2 Druskininkų „Druskininkų 

„Naujasis“ 

  – – 14 – 

4.1 Elektrėnų „Mūsų kraštas“   – – 14 1 

http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas85873/Kandidato85873Anketa.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Komitetai/Komitetas_4950040.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Komitetai/Komitetas_4950040.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Komitetai/Komitetas_4950040.html
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Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Visuomeninio 

rinkimų komitetas 
Kandidatas į merus 

Ar 

išrinktas 

(taip/ne) 

Iškeltų į 

tarybos 

narius 

kandidatų 

skaičius 

Išrinktų 

kandidatų 

skaičius 

5.1 Joniškio 

rajono 

„Žagarės kraštas“*   – – – – 

6.1 Jurbarko 

rajono 

Algirdo Mačiulaičio 

visuomeninis rinkimų 

komitetas  

Algirdas Mačiulaitis Ne 16 – 

6.2 Jurbarko 

rajono 

 „Jaunoji karta“  – – 18 2 

7.1 Kaišiadorių 

rajono 

„Mūsų kraštas“  – – 17 – 

8.1 Kauno miesto „Gintauto Labanausko 

komanda „Dirbam 

Kaunui“   

Gintautas 

Labanauskas 

Ne 31 – 

8.2 Kauno miesto „Kaunas – kitokia 

Lietuva“ 

Kęstutis Pūkas Ne 30 3 

8.3 Kauno miesto „Kaunas plius 

Puteikis“ 

Eligijus Dzežulskis-

Duonys 

Ne 47 – 

8.4 Kauno miesto „Vieningas Kaunas“ Visvaldas 

Matijošaitis 

Taip 42 17 

9.1 Klaipėdos 

miesto 

„Klaipėdos“ 

visuomeninis rinkimų 

komitetas  

Rimantas Cibauskas Ne 25 2 

9.2 Klaipėdos 

miesto 

„Puteikis plius“ Nina Puteikienė Ne 36 3 

10.1 Kretingos 

rajono 

„Kretingos kraštas“  – – 18 2 

11.1 Kupiškio 

rajono 

„Kupiškio kraštą 

keiskime kartu“ 

Valentinas Beinoris  16 3 

12.1 Mažeikių 

rajono 

„Kitaip“  

 

 – – 44 2 

12.2 Mažeikių 

rajono 

„Mažeikių kraštas“ Daiva Šideikienė  21 – 

13.1 Pakruojo 

rajono 

„Kartu Pakruojo 

labui“ 

 – – 36 2 

14.1 Palangos 

miesto 

„Nepartinių 

palangiškių sąjūdis“ 

Eimutis 

Židanavičius 

Ne 23 1 

15.1 Panevėžio 

miesto 

Gintaro Šileikio 

visuomeninis rinkimų 

komitetas  

Gintaras Šileikis Ne 18 2 

15.2 Panevėžio 

miesto 

„Mums svarbu“  Kęstutis 

Lukoševičius 

Ne 16 2 

15.3 Panevėžio 

miesto 

„Povilas Urbšys už 

sąrašą KARTU“ 

Rytis Mykolas 

Račkauskas 

Taip 29 8 

16.1 Panevėžio 

rajono 

Violetos Grigienės 

visuomeninis rinkimų 

komitetas „Drauge“ 

Violeta Grigienė Ne 12 1 

17.1 Plungės rajono „Plungės kraštas“   – – 15 1 

17.2 Plungės rajono „Vieninga Plungė“ Robertas Endrikas Ne 21 4 

18.1 Prienų rajono „Nepriklausomų 

kandidatų sąrašas 

Prienų kraštas“  

Egidijus Visockas Ne 35 3 
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Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Visuomeninio 

rinkimų komitetas 
Kandidatas į merus 

Ar 

išrinktas 

(taip/ne) 

Iškeltų į 

tarybos 

narius 

kandidatų 

skaičius 

Išrinktų 

kandidatų 

skaičius 

18.2 Prienų rajono „Už pasitikėjimą, 

atsakomybę ir sėkmę“ 

Arūnas Vaidogas Ne 34 3 

19.1 Radviliškio 

rajono 

„Laimutės Šlamienės 

ir Algirdo Fergelio 

komitetas 

Radviliškyje „Už 

meilę žmogui“ 

Laimutė Šlamienė Ne 17 1 

20.1 Raseinių 

rajono 

„Pilietinė iniciatyva“  Daiva Šeškauskaitė Ne 16 – 

20.2 Raseinių 

rajono 

„Rasai“  

 

Steponas Nacius Ne 29 3 

20.3 Raseinių 

rajono 

„Tavo Raseiniai“ Remigijus Ačas Ne 19 1 

21.1 Skuodo rajono „Jums“  

 

     – – 13 2 

21.2 Skuodo rajono „Permainų laikas“ Audronė Pitrėnienė Ne 17 2 

22.1 Šaulių miesto „Artūro Visocko 

nepartinis sąrašas“   

Artūras Visockas Taip 58 4 

22.2 Šiaulių miesto „Laisvieji piliečiai“ 

 

      – – 17 – 

22.3 Šiaulių miesto „Mindaugo Gervaldo 

susivienijimas „Prieš 

korupciją“ 

      – – 18 – 

22.4 Šiaulių miesto „Šiauliai mūsų 

namai“** 

–  –  –  –  

22.5 Šiaulių miesto „Valerijaus Simulik 

judėjimas „Už 

Šiaulius“ 

Valerijus Simulik Ne 61 4 

23.1 Šilalės rajono „Šilališkių“ 

visuomeninis rinkimų 

komitetas  

Stasys Navardauskas Ne 50 4 

23.2 Šilalės rajono „Už ateitį ir 

teisingumą, remiami 

Puteikio“ 

Valerijus Šabrauskas Ne 14 – 

24.1 Šilutės rajono „Šilutės garažai“***  –  –  –  –  

24.2 Šilutės rajono „Šilutės kraštas“  

 

Šarūnas Laužikas Ne 18 – 

24.3 Šilutės rajono „Už žmonių valdžią“ Daiva Žebelienė Ne 29 2 ***** 

25.1 Tauragės 

rajono 

„Nepartinė Tauragė“  –  –  17 – 

25.2 Tauragės 

rajono 

„Z. Grikšelio 

komanda, remiama N. 

Puteikio“ 

Zigmantas Grikšelis Ne 19 – 

26.1 Telšių rajono „A. Bacevičiaus 

pilietinis sąrašas“ 

Algirdas Bacevičius Ne 17 1 

27.1 Ukmergės 

rajono 

„Vilkmergės“ 

visuomeninis rinkimų 

komitetas 

–  –  14 – 

27.2 Ukmergės 

rajono 

„N. Puteikio 

komanda“ 

Nijolė Giedraitienė Ne 16 1 
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Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Visuomeninio 

rinkimų komitetas 
Kandidatas į merus 

Ar 

išrinktas 

(taip/ne) 

Iškeltų į 

tarybos 

narius 

kandidatų 

skaičius 

Išrinktų 

kandidatų 

skaičius 

28.1 Vilkaviškio 

rajono 

„Vilkaviškis 2015“ Danutė 

Grabauskienė 

Ne 18 2 

29.1 Visagino „Už Visaginą“ –  –  14 – 

29.2 Visagino „Visaginas – tai mes“  –  –  19 9 

29.3 Visagino „Visagino protestinis 

elektoratas už 

permainas“**** 

–  –  –  –  

30 Zarasų rajono „Švari savivalda“ Daiva Kelečienė Ne 40 3 

Iš 

viso 
30 58 38 4 1 141 118 

Pastabos: 

*Visuomeninis rinkimų komitetas „Žagarės kraštas“ 2015-01-21 prarado dalyvio statusą Joniškio rajono 

rinkimų apygardoje Nr.11; 

**Visuomeninis rinkimų komitetas „Šiauliai mūsų namai“ 2015-01-21 prarado dalyvio statusą Šiaulių 

miesto rinkimų apygardoje Nr. 44; 

***Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilutės garažai“ 2015-01-21 prarado dalyvio statusą Šilutės rajono 

rinkimų apygardoje Nr. 47; 

****Visuomeninis rinkimų komitetas "Visagino protestinis elektoratas už permainas" 2015-01-21 prarado 

dalyvio statusą Visagino rinkimų apygardoje Nr. 59; 

*****2015 m. kovo 21 d. VRK sprendimu Sp-126 „Dėl 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatų Šilutės 

rajono savivaldybėje pripažinimo negaliojančiais“. dėl šiurkščių Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 

pažeidimų pripažino negaliojančiais rinkimų rezultatus daugiamandatėje ir vienmandatėje Šilutės rajono 

rinkimų apygardoje Nr. 47 bei nusprendė rengti pakartotinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimus 

2015 m. birželio 21 d.  

 

Rinkimų komiteto idėja Lietuvoje nėra nauja. 2014 m. gegužės 25 d. rinkimams į Europos 

Parlamentą buvo registruoti 2 visuomeniniai rinkimų komitetai, tačiau jie nesurinko pagal įstatymą 

reikalaujamo parašų skaičiaus. 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose reikalaujamas 

surinkti parašų skaičius nėra didelis, todėl rinkimų komitetas yra alternatyva politinėms partijoms ir 

galimybė piliečiams bei kitiems nuolatiniams atitinkamos savivaldybės gyventojams iškelti jų 

mėgiamus ir palaikomus kandidatus į savivaldybių tarybų narius ir merus. 

3.3. Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai 

 

 Išankstinius rinkimų rezultatus daugiamandatėje rinkimų apygardoje nustato savivaldybės 

rinkimų komisija po to, kai pasirašytas rinkimų apygardos balsų skaičiavimo protokolas. Mandatai 
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kandidatų sąrašams paskirstomi pagal tai, kiek rinkėjų paduotų mandato balsų gavo kiekvienas 

sąrašas, taikant kvotų ir liekanų metodą. Kandidatų sąrašas gali gauti savivaldybės tarybos narių 

mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tuo atveju, jeigu už kandidatų sąrašą balsavo ne mažiau 

kaip 4 procentai, o už partijų jungtinį arba jam prilygintą kandidatų sąrašą – ne mažiau kaip 6 

procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Jeigu už kandidatų sąrašus, dalyvaujančius skirstant 

mandatus, yra paduota mažiau kaip 60 procentų rinkėjų balsų, teisę dalyvauti skirstant mandatus 

įgyja tas lig šiol skirstant mandatus nedalyvavęs sąrašas (sąrašai – jeigu už juos paduota vienodas 

rinkėjų balsų skaičius), už kurį yra paduota daugiausia rinkėjų balsų. Tokiu pačiu būdu kandidatų 

sąrašų, turinčių teisę dalyvauti skirstant mandatus, skaičius didinamas iki tokio skaičiaus, kad už 

kandidatų sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, būtų paduota ne mažiau kaip 60 procentų 

rinkėjų balsų. 

 Mandatų skirstymo kvota yra lygi rinkėjų paduotų mandatų balsų, kuriuos gavo kandidatų 

sąrašai, dalyvaujantys skirstant mandatus, sumai, padalytai iš mandatų skaičiaus daugiamandatėje 

rinkimų apygardoje. Jeigu dalijant gaunama liekana, dalmuo padidinamas vienetu. Už kiekvieną 

dalyvaujantį paskirstant mandatus kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius dalijamas iš mandatų 

skirstymo kvotos. Gautas sveikasis dalmuo yra mandatų skaičius, tenkantis kiekvienam kandidatų 

sąrašui pagal mandatų skirstymo kvotą, o dalijant gautos liekanos naudojamos likusiems 

mandatams (nepaskirstytiems kandidatų sąrašams) paskirstyti pagal liekanas. Dėl to visų kandidatų 

sąrašų pavadinimai surašomi iš eilės, kurioje po paskutinio toliau eina pirmasis pagal jiems 

atitekusias dalijimo liekanas, pradedant didžiausiąja. Jeigu dviem kandidatų sąrašams tenkančios 

liekanos lygios, pirmiau įrašomas sąrašas, kurio rinkimų numeris mažesnis. Nepadalyti dalijant 

kvotų metodu mandatai po vieną padalijami kandidatų sąrašams pagal eilę, pradedant tuo kandidatų 

sąrašu, kuris buvo įrašytas pirmasis. Jeigu kuriam nors kandidatų sąrašui tektų didesnis mandatų 

skaičius, negu sąraše yra kandidatų, šie mandatai padalijami kitiems kandidatų sąrašams, tęsiant 

mandatų dalijimą liekanų metodu. Sąraše kandidatai į savivaldybės tarybos narius gauna mandatus 

pagal porinkiminę kandidatų sąrašų eilę. Tas kandidatas, kuris gavo mandatą vienmandatėje 

rinkimų apygardoje, daugiamandatės rinkimų apygardos kandidatų sąraše praleidžiamas.  

Išankstinius rinkimų rezultatus vienmandatėje rinkimų apygardoje taip pat nustato 

savivaldybės rinkimų komisija po to, kai pasirašytas vienmandatės rinkimų apygardos balsų 

skaičiavimo protokolas. Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas tas kandidatas į 

savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gavo daugiau kaip pusę 

rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos 

rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 

procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, 

kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/5 visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų 
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rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant mero rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinko 

reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos šio įstatymo 

nustatyta tvarka rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia 

balsų pirmą kartą balsuojant. Pakartotinio balsavimo datą VRK paskelbia kartu su pirmojo 

balsavimo galutiniais rezultatais. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas į merus, 

surinkęs daugiau balsų. 

 Galutinius rinkimų rezultatus, išnagrinėjusi visus skundus ir nustačiusi visus rinkimų 

rezultatus konkrečioje rinkimų apygardoje, tvirtina VRK ne vėliau kaip per 7 dienas po rinkimų ir 

rinkimų rezultatus paskelbia VRK interneto svetainėje.  

 Rinkimų rezultatų nustatymas negali būti stabdomas, o rinkimų rezultatų panaikinimas 

galimas tik įstatymo numatytais atvejais.  

Imperatyvi įstatymų leidėjo nuostata dėl galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo turėtų būti 

nevykdoma ir rengtini pakartotiniai rinkimai, jeigu nustatomi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 

6 straipsnio 1 dalies nuostatų (draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, 

paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba 

nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą numatomą kelti kandidatu ar 

numatantį išsikelti kandidatu asmenį, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą 

atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar 

kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų 

teisę) ar kiti šiurkštūs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai, padaryti rinkimų 

apylinkėje arba rinkimų apygardoje, arba nustatoma, kad dokumentų suklastojimas ar jų praradimas 

turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, arba kad pagal balsų skaičiavimo protokolus ar kitus 

rinkimų dokumentus negalima nustatyti šių esminių rezultatų: kandidatų sąrašų, dalyvaujančių 

paskirstant mandatus, išsikėlusių kandidatų, arba kandidatų sąrašui tenkančių mandatų skaičių 

galima nustatyti tik daugiau kaip vieno mandato tikslumu (Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 85 

str.). 

 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. spalio 26 d. išvadoje konstatavo, jog 

konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui keliami ypatingi 

reikalavimai. Šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų 

legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas 

nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai. Priešingu atveju būtų pakirstas žmonių 

pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, pačia valstybe. Demokratiški 

rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, kartu ir būtinas valstybės politinių 

atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų 

rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu jie vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių 
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rinkimų principus, pažeidžiant demokratines rinkimų procedūras (Konstitucinio Teismo 2004 m. 

lapkričio 5 d. išvada, 2008 m. spalio 1 d. nutarimas, 2008 m. lapkričio 7 d. išvada). Pagal 

Konstituciją jokiais motyvais negali būti pateisinamas rinkėjų balsų tiesioginis ar netiesioginis 

pirkimas, taip pat tokia rinkimų kampanijos praktika, kai rinkėjai yra dovanomis ar kitokiu 

atlyginimu skatinami dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar 

kitą kandidatą; tai tolygu rinkėjų papirkimui, reiškiančiam, kad iš jų atimama teisė laisvai, patiems 

pareikšti savo tikrąją valią rinkimuose, o iš vietos bendruomenės, jeigu konstitucinę doktriną 

adaptuosime nagrinėjamam atvejui – teisė išsirinkti tokią atstovybę, kuri išreikštų jos tikrąją 

aukščiausią galią. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad masinis ir (arba) 

sisteminis rinkėjų papirkimas, inter alia dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinant dalyvauti arba 

nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą, vykstant rinkimų 

procesui (inter alia rinkimų agitacijos kampanijos, balsavimo laikotarpiu) laikytinas šiurkščiu 

demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų, inter alia rinkimų proceso sąžiningumo ir skaidrumo, 

principų pažeidimu. Tokie rinkimų principų pažeidimai sudaro prielaidas pagrįstai abejoti rinkimų 

rezultatų legitimumu ir teisėtumu, taigi gali apriboti arba išvis paneigti vietos bendruomenės 

aukščiausios galios raišką per jos atstovybę – savivaldybės tarybą bei tiesioginį atstovą – merą. Šios 

konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad masiniu rinkėjų ar rinkimų teisę 

turinčių asmenų papirkimu vykstant rinkimų procesui laikytinas ir vienkartinis prekių, pinigų ar 

kitokių dovanų dalijimas ir (arba) neatlygintinis paslaugų teikimas daugeliui rinkėjų per 

susirinkimus ar kitokius visuomenei ar tam tikrai jos daliai skirtus renginius skatinant dalyvauti 

arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą ar/ir kandidatų 

sąrašą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. lapkričio 10 d. išvadoje konstatavo, 

jog masinis ir (arba) sisteminis rinkėjų papirkimas, inter alia dovanomis ar kitokiu atlyginimu, 

skatinant dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą 

kandidatą, vykstant rinkimų procesui (inter alia rinkimų agitacijos kampanijos, balsavimo 

laikotarpiu) laikytinas šiurkščiu demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų, inter alia rinkimų proceso 

sąžiningumo ir skaidrumo, principų pažeidimu. Tokie rinkimų principų pažeidimai sudaro 

prielaidas pagrįstai abejoti rinkimų rezultatų legitimumu ir teisėtumu, taigi gali apriboti arba išvis 

paneigti vietos bendruomenės aukščiausios galios raišką per jos atstovybę – savivaldybės tarybą bei 

tiesioginį atstovą – merą, tad preziumuotina, kad jie savaime laikytini turinčiais esminę įtaką 

rinkimų rezultatams. Ši prezumpcija gali būti paneigta Vyriausiajai rinkimų komisijai įvertinus kitas 

konkrečias rinkimų proceso aplinkybes, turinčias reikšmės rinkimų rezultatų nustatymui. Minėtoje 

Konstitucinio Teismo išvadoje taip pat pažymėta, kad masiniu rinkėjų ar rinkimų teisę turinčių 

asmenų papirkimu vykstant rinkimų procesui laikytinas ir vienkartinis prekių, pinigų ar kitokių 

dovanų dalijimas ir (arba) neatlygintinis paslaugų teikimas daugeliui rinkėjų per susirinkimą ar 
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kitokį visuomenei ar tam tikrai jos daliai skirtą renginį skatinant dalyvauti arba nedalyvauti 

rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą. Oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos dėl masinio ir (arba) sisteminio rinkėjų papirkimo taikytinos ir rinkėjų 

papirkimui skatinant balsuoti už arba prieš vienos ar kitos politinės partijos kandidatų sąrašą ir 

(arba) tam tikru būdu reitinguoti sąraše esančius kandidatus. Šios bylos kontekste taip pat 

pabrėžtina, jog nepaneigus prezumpcijos, kad nustatyti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų 

rinkimų, inter alia rinkimų proceso sąžiningumo ir skaidrumo, principų pažeidimai savaime 

laikytini turinčiais esminę įtaką rinkimų rezultatams, t. y. nepaneigus, kad tokiais šiurkščiais 

pažeidimais galėjo būti iškreipta tikroji rinkėjų valia, kuri yra esminė rinkimų rezultatų legitimumo 

ir teisėtumo prielaida, negali būti nustatyti tikri ir teisingi rinkimų rezultatai, taigi kandidatai, kurių 

išrinkimo siekiant buvo padaryti šiurkštūs demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų principų 

pažeidimai, negali įgyti savivaldybės tarybos nario ar mero mandato; priešingu atveju galėtų būti 

pakirstas vietos bendruomenės pasitikėjimas savo atstovybe – savivaldybės taryba, tiesioginiu 

atstovu – meru ir pačia valstybe. 

 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudžiama 

tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti 

rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už 

arba prieš vieną ar kitą numatomą kelti kandidatu ar numatantį išsikelti kandidatu į savivaldybės 

tarybos narius – merus asmenį, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą 

atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar 

kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų 

teisę. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad tuo atveju, 

jeigu partija ar rinkimų komitetas, ar kandidatas šiurkščiai pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų 

įstatymo 6 straipsnio 1 dalį ir toks pažeidimas nustatytas arba padarytas vėliau, kaip nustatyta 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo  37 straipsnio 9 dalyje, VRK priima sprendimą dėl kandidatų 

sąrašo paskelbimo atšaukimo ar kandidato registravimo panaikinimo po rinkimų dienos. Atšaukus 

kandidatų sąrašo paskelbimą, už kandidatų sąrašą paduoti balsai, o panaikinus kandidato 

registravimą – už kandidatą paduoti rinkiminio reitingo balsai arba rinkėjų balsai už kandidatą į 

savivaldybės tarybos narius – merus, pripažįstami negaliojančiais. Balsus pripažinus 

negaliojančiais, gali būti sprendžiama dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka; VRK gali pripažinti rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje negaliojančiais, jeigu 

nustato, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų ar kiti šiurkštūs šio 

įstatymo pažeidimai, padaryti rinkimų apylinkėje arba rinkimų apygardoje, arba kad dokumentų 

suklastojimas ar jų praradimas turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, arba kad pagal balsų 
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skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti esminių rezultatų 

vienmandatėje rinkimų apygardoje – kandidato, kuriam tenka mandatas. 

Paminėtina, kad Konstitucinis Teismas, pabrėždamas atstovaujamųjų institucijų rinkimų 

svarbą, yra konstatavęs, jog konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų 

formavimui yra keliami ypatingi reikalavimai. Šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, 

kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines 

atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai. Priešingu 

atveju būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, 

pačia valstybe. Demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, kartu 

ir būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai negali būti 

laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu jie vyksta paminant 

Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant demokratines rinkimų 

procedūras. Įstatymų leidėjas įstatymu įtvirtindamas rinkimų teisės nuostatas yra įpareigotas laikytis 

šių Konstitucijoje įtvirtintų teisinio reguliavimo imperatyvų (Konstitucinio Teismo 2004 m. 

lapkričio 5 d. išvada). 

Taigi, kiekvienu atveju, suinteresuotas asmuo, siekdamas panaikinti sprendimą dėl rinkimų 

galutinių rezultatų patvirtinimo, turėtų teikti faktinius duomenis, leidžiančius konstatuoti 

aplinkybes, įvardytas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 85 straipsnyje. Abejonės dėl rinkimų 

neskaidrumo turi būti patvirtintos įrodymais. Tik jokiais faktiniais duomenimis nepagrįsta 

subjektyvi nuomonė apie galimai įvykusius pažeidimus skaičiuojant rinkimų biuletenius ar 

panašaus pobūdžio pažeidimus, nėra pagrindas panaikinti rinkimų rezultatus ir įpareigoti VRK 

surengti pakartotinius savivaldybės tarybos narių rinkimus. 

VRK 2015 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. Sp-100 „Dėl galutinių savivaldybių tarybų rinkimų 

rezultatų Alytaus miesto, Birštono, Druskininkų, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono, 

Lazdijų rajono, Marijampolės, Molėtų rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Panevėžio 

rajono, Pasvalio rajono, Rietavo, Šalčininkų rajono, Utenos rajono, Vilkaviškio rajono ir Vilniaus 

rajono savivaldybėse patvirtinimo“ patvirtino 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų 

galutinius rezultatus 19 savivaldybių  

VRK 2015 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. Sp-137 „Dėl galutinių savivaldybių tarybų rinkimų 

rezultatų Akmenės rajono, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Elektrėnų, Joniškio 

rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kazlų Rūdos, Kelmės 

rajono, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, 

Mažeikių rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio 

rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių 

rajono, Šilalės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, 
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Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, Visagino ir Zarasų rajono savivaldybėse patvirtinimo“ patvirtino 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų galutinius rezultatus 38 savivaldybėse. 

Atsižvelgiant į tai, jog 2015 m. kovo 1 d. vykusių rinkimų į savivaldybės tarybas ir merus 

metu VRK trijose rinkimų apygardose (Trakų, Širvintų ir Šilutės) nustatė šiurkščių rinkimų 

įstatymų pažeidimų, dėl kurių mero rinkimų rezultatai Širvintų rajono rinkimų apygardoje, 

savivaldybės tarybos narių ir mero rinkimų rezultatai Trakuose ir Šilutėje buvo pripažinti 

negaliojančiais.  

 

Dėl rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais Širvintų rajono rinkimų apygardoje 

 

 2015 m. kovo 18 d. VRK gavo Vilniaus apygardos prokuratūros raštą, kuriame pateikta 

informacija, jog 2015 m. kovo 15 d., vykstant Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų narių – 

merų pakartotiniams rinkimams, buvo gauti keturių asmenų skundai dėl galimo rinkėjų papirkimo, 

sumokant už balsavimą už vieną kandidatę į merus. Pareiškėjai nurodė, kad rinkėjai vežiojami 

balsuoti, jiems galimai sumokama už balsavimą. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad buvo 

perkami rinkėjų balsai vienos kandidatės į merus naudai. Ikiteisminio tyrimo byloje įtarimai dėk LR 

BK 172 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymo pareikšti dviem asmenims, jiems skirtos 

kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, taip pat apklausti liudytojai.  

 2015 m. kovo 20 d. VRK el. paštu gavo Vilniaus apygardos prokuratūros informaciją, jog 

ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad preliminariai galimai buvo bandoma papirkti apie 50 

asmenų, tačiau šis skaičius gali kisti, priklausomai nuo tolimesnės ikiteisminės tyrimo eigos. Yra 

duomenų, kad veikimo schema vyko įprastine tvarka – vienas asmuo telefonu skambino 

pažįstamiems ir siūlė balsuoti už vieną iš kandidatų į merus ir už tai žadėjo arba 5 eurų atlygį, arba 

vaišes (pasirinktinai). Pašnekovų buvo prašoma kalbinti pažįstamus, kad jie balsuotų už vieną iš 

kandidatų į merus, o vakare, po rinkimų buvo siūloma susitikti „atšvęsti“, turint omeny išgertuves ir 

užkandą.  

 Atsižvelgiant į tai, VRK nusprendė, kad vykstant pakartotiniams rinkimams į Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos nario – mero pareigas, buvo vykdomas balsų pirkimas. Nepaisant to, kad balsų 

pirkimo mastas tiksliai nenustatytas, turimų duomenų pakanka konstatuoti, kad dalies Širvintų 

rajono savivaldybės rinkėjų valia buvo iškreipta (jie balsavo už pinigus ar kitokį atlyginimą), todėl 

buvo padaryti šiurkštūs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies pažeidimai. 

VRK pripažino, kad nėra duomenų ir pagrindo paneigti prezumpciją, kad pažeidimų mastas 

neturėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams. Kadangi 2015 m. kovo 15 d. rinkimuose rinkėjai gavo 

tik po vieną biuletenį – vienmandatės (vyko savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai), todėl 

buvo vertintini tik vienmandatės rinkimų apygardos rezultatai. VRK pripažino, kad 2015 m.  kovo 
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15 d. pakartotinio balsavimo metu  Širvintų rajono savivaldybėje (Nr. 48), buvo padaryti šiurkštūs 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai ir pripažino rinkimus negaliojančiais 

vienmandatėje apygardoje Širvintų rajono savivaldybėje (Nr. 48). 

2015 m. birželio 7 d. buvo surengti pakartotiniai Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario 

– mero rinkimai. VRK 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. Sp-231 „Dėl pakartotinių Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos nario - mero rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“ patvirtino 

pakartotinių Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų galutinius rezultatus. 

 

Dėl rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais Šilutės rajono rinkimų apygardoje 

 

 VRK 2015 m. kovo 1 d., vykstant savivaldybių tarybų rinkimams, gavo daugybę skundų dėl 

Šilutėje vykusių savivaldybių tarybų rinkimų. Skunduose buvo nurodomi galimai padaryti 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai.  

 Buvo gauta informacija ir apie atliekamus ikiteisminius tyrimus. Tauragės AVPK Šilutės PK 

pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu nustatyta, kad 2015 m. vasario 26 d. Šilutėje vienas asmuo 

pasiūlė piniginį atlygį kitam asmeniui už balsavimą už vieną iš kandidatų į merus. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 172 str. Tauragės AVPK Šilutės PK buvo pradėtas ir antras 

ikiteisminis tyrimas, kurio metu nustatyta, kad 2015 m. vasario 25 d. į rinkiminę apylinkę atvežti 

žmonės, kuriems buvo pažadėtas atlygis už balsą. Rinkėjams buvo pažadėta 5 eurų atlygis. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 172 str. 1 d. Iš ikiteisminio tyrimo institucijų gautos medžiagos 

buvo matyti, kad galėjo būti perkami rinkėjų balsai išankstinio balsavimo metu. Nustatyta, kad 

tokiu būdu galėjo būti papirkti 7 asmenys. Tokiu būdu buvo pažeista Savivaldybių tarybų rinkimų 

įstatymo 6 straipsnio 1 dalis.  

 Buvo nustatyta, kad dėl nenustatytų priežasčių Šilutės rajono savivaldybės rinkimų komisija 

neperdavė VRK 382 daugiamandatės rinkimų apygardos nepanaudotų rinkimų biuletenių bei 378 

vienmandatės rinkimų apygardos nepanaudotų rinkimų biuletenių. Neperduotų nepanaudotų 

rinkimų biuletenių skaičius galėjo būti didesnis, nes patikrinus Šilutės rajono savivaldybės Tilžės 

rinkimų apylinkės (Nr. 5) dokumentus, buvo nustatyta, kad pakuotėse esančių nepanaudotų 

vienmandatės rinkimų apygardos biuletenių skaičius yra 944, o daugiamandatės – 946. Tilžės 

rinkimų apylinkės (Nr.5) protokole nurodyta, kad tiek vienmandatėje rinkimų apygardoje, tiek 

daugiamandatėje rinkimų apygardoje yra 993 nepanaudoti rinkimų biuleteniai. Faktiškai rasta 

atitinkamai 49 (993 - 944) (vienmandatės) ir 47 (993 - 946) (daugiamandatės) mažiau.  

 Šilutės rajono savivaldybės rinkimų komisijoje sudaryta darbo grupė 2015 m. kovo 9 d. 

dokumentų patikrinimo metu nustatė 499 holograminių ženklų (lipdukų) trūkumą. Šių aplinkybių 

buvimas reiškė tai, kad dalis išorinių vokų, gautų per išankstinį balsavimą, turinys galėjo būti 
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pakeistas tam panaudojant nepanaudotus biuletenius, holograminius ženklus (lipdukus). Tokiu būdu 

galėjo būti keičiamas vidinio voko turinys ir galimai pakeista iki 429 biuletenių. Abejoti 

nustatytomis aplinkybėmis VRK neturėjo pagrindo. M. Jankaus rinkimų apylinkėje (Nr. 3) ir 

Mokyklos (Nr. 1) rinkimų apylinkėje rasta daug rinkimų biuletenių su panašiais reitingo skaičiais. 

Dalis reitingo skaičių buvo galimai rašyta panašiu šriftu. Tai leido įtarti, kad šie biuleteniai galimai 

buvo klastojami.  

 Nustatytas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimo mastas Šilutės savivaldybėje 

leido VRK teigti apie sisteminį balsavimo procedūrų pažeidimą, t.y. balsavusių pašto vokais rinkėjų 

balsavimo dokumentai buvo apskaitomi ne pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 73 

straipsnyje nustatytus reikalavimus – balsavimo paštu vokai negalėjo būti atplėšti iki tol, kol jie 

buvo pradedami skaičiuoti pasibaigus balsavimo rinkimų apylinkėse laikui; balsavimo paslaptis bet 

kokiu atveju negalėjo būti pažeista atliekant išorinių ir vidinių vokų atidarymo procedūrą.  

 2015 m. vasario 25 – 26 d. išankstinio balsavimo metu Šilutės rajono savivaldybėje nebuvo 

užtikrintas tinkamas išankstinio balsavimo metu gautų išorinių vokų saugojimas, todėl dalies tokių 

vokų turinys galėjo būti pakeistas. Tai laikytina šiurkščiu Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 

pažeidimu. Galimas tokių pakeistų vokų mastas – iki 429 – nepaneigia prezumpcijos, kad tai 

neturėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams. Taip pat nustatyta, kad buvo padaryti ir šiurkštūs 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies pažeidimai, ko pasėkoje rinkėjų valia 

galimai buvo kontroliuojama ir tai galėjo iškreipti rinkimų rezultatą.  

 Kadangi 2015 m. kovo 1 d. rinkimuose rinkėjai gavo du biuletenius – vienmandatės 

(savivaldybės tarybos narių – merų rinkimai) ir daugiamandatės (savivaldybės tarybos narių 

rinkimai), kurie buvo dedami ne į atskirus vokus, o į vieną voką (balsavimo iš anksto, namuose, 

specialiuosiuose paštuose metu), nebuvo galimybės vienmandatės rinkimų apygardos rezultatų 

vertinti atskirai nuo daugiamandatės. Nustačius išorinių balsavimo vokų pažeidimo požymius, abu 

biuletenius reikėjo laikyti negaliojančiais.  

 Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, VRK posėdyje galutiniai rinkimų rezultatai Šilutės rajono 

savivaldybėje tvirtinami nebuvo, kadangi VRK, remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 

straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 26 d. ir 2012 m. 

lapkričio 10 d. išvadomis, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 5 straipsnio 

2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 86 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 87 straipsniu, konstatavo, kad vykdant 

rinkimus į savivaldybės tarybą ir savivaldybės tarybos narius – merą Šilutės rajono savivaldybėje 

(rinkimų apygardoje Nr. 47) buvo padaryti šiurkštūs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 

pažeidimai. Rinkimų rezultatai daugiamandatėje Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 ir 

rinkimų rezultatai vienmandatėje Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 buvo pripažinti 
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negaliojančiais. Buvo nuspręsta rengti pakartotinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimus 

2015 m. birželio 21 d. Dėl šio VRK sprendimo buvo paduotas administracinis skundas. 

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), 2015 m. balandžio 3 d. išnagrinėjęs 

bylą pagal pareiškėjų V. L. ir Partijos Tvarka ir teisingumas skundą, nusprendė, jog VRK pagrįstai 

pripažino 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus Šilutės rajono savivaldybėje 

negaliojančiais, o pareiškėjų skundą atmetė. Teismas pažymėjo, jog VRK, priimdama ginčijamą 

sprendimą, rėmėsi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatomis, įtvirtinančiomis balsavimo 

slaptumo svarbą, draudimą papirkti rinkėjus bei VRK teisę pripažinti rinkimų rezultatus 

negaliojančiais, taip pat vadovavosi Konstitucinio Teismo išvadomis. Teismas nurodė, jog VRK 

darbo grupė, kurios pažyma remtasi priimant ginčijamą sprendimą, nustatė tris Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymo pažeidimų grupes rinkimų į Šilutės rajono savivaldybės tarybą metu: įtariamus 7 

asmenų balsų pirkimus; galėjusius būti pakeistais iki 429 biuletenių balsuojant iš anksto ir 

keliasdešimt biuletenių, kurie užpildyti ir  juose pasikartojantys kandidatų pirmumo balsai nurodyti 

panašia rašymo priemone, panašiu raštu. 

 LVAT nustatė, kad šiurkštus įstatymo pažeidimas buvo konstatuotas pagrįstai. 

Vadovaudamasi Konstitucinio Teismo išaiškinimais, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog vien šio 

fakto nepakaktų rinkimų rezultatus pripažinti negaliojančiais, kadangi šiuo atveju nustatytas galimų 

balsų pirkimo už atlygį skaičius nelaikytinas masiniu ar sisteminiu rinkėjų papirkimu. Tačiau 

teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog iš balsavimo rezultatų vienmandatės apygardos rinkimų 

apylinkėse matyti, kad  galimai pakeistų biuletenių mastas galėjo įtakoti kandidatų, esančių antroje 

ir trečioje vietose pozicijas ir lemti, kas pateks į antrą rinkimų turą. Be to, balsavimo rezultatai 

daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse taip pat rodo, kad nustatytas galimai pakeistų 

biuletenių mastas galėjo daryti įtaką ir mandatų paskirstymo skaičiui tarp politinių partijų. Visų 

VRK nustatytų pažeidimų masto kontekste taip pat įvertinusi ir VRK darbo grupės nustatytą 

aplinkybę, jog buvo rasta 74 rinkimų biuleteniai su panašiais reitingo skaičiais, o dalis reitingo 

skaičių galimai rašyta panašiu šriftu, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad tai papildomai patvirtina, 

jog tikroji rinkėjų valia nagrinėjamu atveju buvo iškreipta, dėl to negalėjo būti nustatyti tikri ir 

teisingi rinkimų rezultatai. Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, teismas vertino, jog padarytų 

pažeidimų visumą VRK pagrįstai įvertino kaip šiurkščius pažeidimus, galėjusius turėti įtakos 

galutiniams rinkimų rezultatams. Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, teismas pareiškėjų skundą 

atmetė, o ginčytą VRK sprendimą paliko nepakeistą. 

2015 m. birželio 21 d. buvo surengti pakartotiniai Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir 

mero rinkimai. VRK 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. Sp-251 „Dėl 2015 m. birželio 21 d. 

pakartotinių Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“ patvirtino 

pakartotinių Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinius rezultatus. 
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Dėl rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais Trakų rajono rinkimų apygardoje 

 

 VRK 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų metu gavo skundų, su prašymais 

atsižvelgiant į sisteminius Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimus, panaikinti rinkimų 

rezultatus Trakų rajono savivaldybėje (Nr. 52). Skunduose buvo nurodoma, jog Trakų rajone buvo 

organizuojamas rinkėjų balsų pirkimas, klastojami biuleteniai išankstinio balsavimo metu, Trakų 

rajono apylinkėse gauti išankstinio balsavimo vokai buvo su pažeistomis holograminėmis 

plombomis. Teigiama, jog taip pažeisti buvo vokai, kurie atkeliavo iš išankstinio balsavimo 

savivaldybėse. Apžiūrėjus iš kitų Trakų rajono rinkimų apylinkių atvežtus išankstinio balsavimo 

vokus, buvo nustatyta, jog bent 444 išorinio balsavimo vokų turi akivaizdžių išorinio balsavimo 

voko holograminės plombos pažeidimo požymių. Buvo atkreiptas dėmesys į išankstinio balsavimo 

vokuose rastų negaliojančių biuletenių sugadinimo pobūdį – daugumoje iš jų yra pažymėti du 

kandidatai į merus arba du kandidatų sąrašai. Toks žymėjimas leido daryti labai tikėtiną prielaidą, 

kad biuletenis buvo sugadintas tyčia, teisingai užpildytame biuletenyje papildomai pažymint kitą 

partiją ar kandidatą į merus, taip biuletenį padarant negaliojančiu.  

 Remiantis Vilniaus apygardos prokuratūros pateikta informacija, rinkimų dieną šeši 

asmenys galimai organizavo ir/arba patys vykdė balsų pirkimą rinkimuose į Trakų rajono 

savivaldybės tarybą. Apie tai liudijo VRK pateikti minėtų asmenų telefoninių pokalbių įrašai, iš jų 

pagrindu padarytos stenogramos ir susirašinėjimas SMS žinutėmis. VRK pateiktoje medžiagoje 

minimi asmenys galimai kalbėjo apie organizuotą rinkėjų vežimą balsuoti į rinkimų apylinkes 

(neteisėtą pavežėjimą), apie galimą atlygį rinkėjus vežantiems asmenis, apie galimą atlygį 

rinkėjams. Nurodomi skaičiai, kiek rinkėjų buvo planuojama atvežti į rinkimų apylinkes. Iš 

aukščiau pateiktos informacijos nebuvo galima tiksliai nustatyti galimai neteisėtai pavežtų asmenų 

skaičiaus, tačiau tai galėjo būti daugiau negu 250 rinkėjų. VRK nariams nekilo abejonių, kad Trakų 

rajone buvo vykdomas organizuotas ir sistemingas rinkėjų vežimas į išankstinio balsavimo vietas, 

siekiant, kad jie balsuotų taip, kaip to norėjo balsų pirkimą organizavę asmenys, bei kad rinkėjams 

už balsavimą galėjo būti atsilyginama, t. y. tai pažeidžiant Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 

straipsnio 1 dalyje nurodytą draudimą papirkti rinkėjus. VRK gavo Vilniaus apygardos 

prokuratūros raštą, kuriame nurodoma, jog pradėti trys ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 172 

straipsnio 1 dalį. 

 Aplinkybių visuma leido VRK daryti išvadą, jog vykstant 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių 

tarybų rinkimams Trakų rinkimų apygardoje buvo padaryti šiurkštūs rinkimų įstatymų pažeidimai, 

ko pasekoje VRK pripažino 2015 m. kovo 1 d. rinkimų rezultatus Trakų rinkimų apygardoje 

negaliojančiais.  
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2015 m. birželio 7 d. buvo surengti pakartotiniai Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 

rinkimai. VRK 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. Sp-240 „Dėl 2015 m. birželio 7 d. pakartotinių 

Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“ patvirtino pakartotinių 

Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinius rezultatus. 

28 lentelė. Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų gautų mandatų skaičius 

Nr. Kandidatų sąrašo pavadinimas 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į tarybos 

narius 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į merus 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus 

Mandatų 

skaičius iš 

viso 

Politinių partijų gauti balsai 1024147 1663455 55 1402 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 218011 303765 17 372 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

180023 294408 11 258 

26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 178028 405520 9 225 

20 Darbo partija 96408 117611 2 150 

14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas“ 

88894 - - 67 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 78085 94112 4 142 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 64187 87831 2 86 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 58246 178610 5 62 

9 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 14572 18570 - 4 

24 Lietuvos rusų sąjunga 7437 7130 - 3 

3 Kartu - už pažangą Vilniaus rajone! Tėvynės 

sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio koalicija 

6315 - - 5 

12 Lietuvos žaliųjų partija 5068 2077 - - 

17 Partija „Jaunoji Lietuva“ 4990 5731 - - 

22 Lietuvos liaudies partija 4961 5681 - 5 

5 Respublikonų partija 4355 11153 1 8 

6 Tautininkų sąjunga 2783 1934 - 1 

8 Žemaičių partija 2741 2018 - 3 

26 Rokiškio krašto koalicija UŽ LAISVĘ AUGTI 1789 - - 3 

16 Lietuvos centro partija 1751 704 - 3 

27 „Drąsos kelias“ politinė partija 1243 - - - 

14 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 1215 452 - 1 

10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga 1163 1525 - - 

15 Lietuvos pensininkų partija 943 - - - 

7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ 939 1065 - - 

  Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė partija 

Rusų aljansas 

- 85464 2 2 

  Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

- 535 - - 

  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga - 493 - - 

  Partija Tvarka ir teisingumas - 5389 1 1 

  Partija Tvarka ir teisingumas - 230 - - 
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Nr. Kandidatų sąrašo pavadinimas 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į tarybos 

narius 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į merus 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus 

Mandatų 

skaičius iš 

viso 

  Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) - 944 - - 

  Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) - 4612 - - 

  Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė partija 

Rusų aljansas 

- 1714 - - 

  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis - 8918 1 1 

  Darbo partija, Lietuvos žaliųjų partija - 1987 - - 

  Lietuvos socialdemokratų partija - 6442 - - 

  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Tėvynės 

sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 

- 6830 - - 

Komitetų gauti balsai 121142 256974 4 120 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas 

Kaunas“ 

35738 117288 1 17 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus 

piliečiai“ 

10120 16594 1 13 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys 

už sąrašą KARTU“ 

6581 24349 1 8 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – 

kitokia Lietuva“ 

5660 6739 - 3 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Artūro Visocko 

nepartinis sąrašas“ 

4624 24374 1 6 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Valerijaus 

Simulik judėjimas „Už Šiaulius“ 

4226 14049 - 4 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Puteikis plius“ 4081 4219 - 3 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius 

Puteikis“ 

3726 3238 - - 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto 

Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ 

3632 4125 - - 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Visaginas – tai 

mes“ 

3424 - - 9 

23 „Klaipėdos“ visuomeninis rinkimų komitetas 3361 4376 - 2 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga 

Plungė“ 

2215 2391 - 4 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mums svarbu“ 2099 2386 - 2 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Alytų“ 2054 660 - 2 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Rasai“ 1843 1914 - 3 

21 „Šilališkių“ visuomeninis rinkimų komitetas 1777 1972 - 4 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už žmonių 

valdžią“ 

1710 2329 - 2 

23 Gintaro Šileikio visuomeninis rinkimų komitetas 1680 2010 - 2 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepriklausomų 

kandidatų sąrašas Prienų kraštas“ 

1654 1779 - 3 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kitaip“ 1274 - - 2 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už 

pasitikėjimą, atsakomybę ir sėkmę“ 

1192 1263 - 3 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Švari 

savivalda“ 

1082 4865 - 3 
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Nr. Kandidatų sąrašo pavadinimas 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į tarybos 

narius 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į merus 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus 

Mandatų 

skaičius iš 

viso 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Jaunoji karta“ 1010 - - 2 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vilkaviškis 

2015“ 

1008 1010 - 2 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Bacevičiaus 

pilietinis sąrašas“ 

949 1151 - 1 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Liogės 

sąrašas, remiamas N. Puteikio“ 

880 1235 - 2 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos 

kraštas“ 

878 - - 2 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kupiškio kraštą 

keiskime kartu“ 

796 1271 - 3 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Raseiniai“ 785 1526 - 1 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Laimutės 

Šlamienės ir Algirdo Fergelio komitetas 

Radviliškyje „Už meilę žmogui“ 

725 - - 1 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Laisvieji 

piliečiai“ 

719 - - - 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepartinė 

Tauragė“ 

674 - - - 

1 Violetos Grigienės visuomeninis rinkimų 

komitetas „Drauge“ 

659 972 - 1 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Permainų 

laikas“ 

631 - - 2 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Plungės 

kraštas“ 

624 - - 1 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu Pakruojo 

labui“ 

614 - - 2 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „N. Puteikio 

komanda“ 

608 592 - 1 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių 

kraštas“ 

588 616 - - 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų kraštas“ 560 - - 1 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „I. Sedleckaitės 

pilietinis sąrašas korupcijai ne“ 

526 617 - - 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Jums“ 440 - - 2 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus 

sąjūdis“ 

410 366 - - 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Druskininkų 

„Naujasis“ 

393 - - - 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų kraštas“ 388 - - - 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Druskininkai“ 386 - - - 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas “Nepartinių 

palangiškių sąjūdis” 

342 213 - 1 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mindaugo 

Gervaldo susivienijimas „Prieš korupciją“ 

341 - - - 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Pilietinė 

iniciatyva“ 

299 240 - - 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Z. Grikšelio 

komanda, remiama N. Puteikio“ 

270 249 - - 
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Nr. Kandidatų sąrašo pavadinimas 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į tarybos 

narius 

Gauta 

balsų už 

iškeltus 

kandidatu

s į merus 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus 

Mandatų 

skaičius iš 

viso 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilutės kraštas“ 266 273 - - 

1 Algirdo Mačiulaičio visuomeninis rinkimų 

komitetas 

212 261 - - 

23 „Vilkmergės“ visuomeninis rinkimų komitetas 176 - - - 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už ateitį ir 

teisingumą, remiami Puteikio“ 

119 114 - - 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Visaginą“ 113 - - - 

  Darbo partija, Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Permainų laikas“ 

- 5348 - - 

Save išsikėlę kandidatai - 13729 1 1 

Iš viso: 1145289 1934158 60 1524 

Pastaba. Šilutės, Širvintų ir Trakų rajonuose pateikiami pakartotinių rinkimų rezultatai. 

29 lentelė. Kandidatų sąrašai, gavę mandatą mero rinkimuose 

Nr. Kandidatų sąrašo pavadinimas 

Gauta balsų 

už 

kandidatus į 

merus (per 

abu turus) 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus I 

ture 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus 

(per abu 

turus) 

Mandatų 

skaičius iš 

viso 

Politinių partijų gauti balsai 1663455 20 55 1402 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 303765 8 17 372 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

294408 4 11 258 

26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 405520 1 9 225 

20 Darbo partija 117611 - 2 150 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 94112 2 4 142 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 87831 1 2 86 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 178610 - 5 62 

5 Respublikonų partija 11153 - 1 8 

  Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė 

partija Rusų aljansas 

85464 2 2 2 

  Partija Tvarka ir teisingumas 5389 1 1 1 

  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 8918 1 1 1 

Komitetų gauti balsai 256974 1 4 120 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas 

Kaunas“ 

117288 - 1 17 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus 

piliečiai“ 

16594 1 1 13 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas 

Urbšys už sąrašą KARTU“ 

24349 - 1 8 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Artūro 

Visocko nepartinis sąrašas“ 

24374 - 1 6 

Save išsikėlę kandidatai 13729 - 1 1 
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Nr. Kandidatų sąrašo pavadinimas 

Gauta balsų 

už 

kandidatus į 

merus (per 

abu turus) 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus I 

ture 

Išrinkta 

kandidatų 

į merus 

(per abu 

turus) 

Mandatų 

skaičius iš 

viso 

Iš viso: 1934158 21 60 1524 

Pastaba. Šilutės, Širvintų ir Trakų rajonuose pateikiami pakartotinių rinkimų rezultatai. 

30 lentelė. Išrinktų tarybos narių skaičius pagal lytį 

Iškėlė Lytis Kandidatavo Išrinkta 
Išrinkta 

procentais 

Politinė partija 
Moteris 5725 314 5,5% 

Vyras 7688 1012 13,2% 

Politinių partijų koalicija 
Moteris 234 28 12,0% 

Vyras 216 48 22,2% 

Visuomeninis rinkimų komitetas 
Moteris 544 37 6,8% 

Vyras 788 83 10,5% 

Kandidatas išsikėlė pats į tarybos 

marius-merus 

Moteris 8 1 12,5% 

Vyras 21 1 4,8% 

Iš viso:  15224 1524 10,0% 

Pastaba. Šilutės, Širvintų ir Trakų rajonuose pateikiami pakartotinių rinkimų rezultatai. 

3.4. Savivaldybių tarybų sudėtis  

Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba 

susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – 

savivaldybės tarybos narių. Savivaldybės tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį 

susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti 

tarybos nariai. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises 

įgyja tik po to, kai prisiekia įstatymų nustatyta tvarka. 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose buvo užregistruoti 15 149 kandidatai, iš 

kurių vyrų yra vos 7 proc. daugiau nei moterų. Tačiau visai kitaip atrodo besivaržančių dėl mero 

posto statistika: iš 434 kandidatų daugiau kaip trys ketvirčiai (78,80 proc.) – vyrai. Rinkimuose 

dalyvaujančios 21 partijos pateiktuose 415 sąrašų yra 13 347 kandidatai, visuomeniniai rinkimų 

komitetai į savo 54 sąrašus įrašė 1 329 kandidatus, o partijų koalicijos – 451 kandidatą (devyni 

sąrašai). Šiuose rinkimuose gausiausiai buvo atstovaujama Socialdemokratų partija (LSDP), 

iškėlusi 2 474 kandidatus. Nuo jos nedaug atsiliko Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 

demokratai (TS-LKD), kurių 2 043 kandidatai varžėsi dėl mandatų savivaldybių tarybose. Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio (LRLS) sąrašuose – 1 928 kandidatai, Darbo partijos – 1 707, Partijos 

Tvarka ir teisingumas – 1 691, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (VŽS) – 1 487. Analizuojant, kaip 

kandidatai pasiskirstė pagal lytis, išryškėjo įdomi tendencija. Didžiausioms partijoms atstovaujančių 
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kandidatų sąrašuose dominavo vyrai – nuo 51 iki 63 proc. Tuo tarpu nedidelės, vos keliose 

savivaldybėse negausius kandidatų sąrašus iškėlusios partijos pirmenybę teikė moterims. Jos sudarė 

net 67 proc. Pensininkų partijos kandidatų sąrašo, 60 proc. partijos „Drąsos kelias“, 57 proc. 

partijos „Profesinių sąjungų centras“, 49 proc. partijos „Lietuvos sąrašas“ kandidatų sąrašo. Yra ir 

reta išimtis: 59 proc. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandidatų į savivaldybių tarybas – moterys. 

Daugiau kaip ketvirtadalio (27,25 proc.) kandidatų amžius – nuo 45 iki 55 metų. Jaunesnių 

(21–35 ir 35–45 metų) bei vyresnių (55–65 metų) amžiaus kategorijų kandidatų yra daugmaž po 

lygiai (atitinkamai 23,41 proc., 20,09 proc. ir 21,42 proc.). Pačioje negausiausioje (7,82 proc.) 

amžiaus grupėje – 65 metų ir vyresni kandidatai. Kandidatų į savivaldybių tarybas amžiaus vidurkis 

– 46,6 metų. Priešinguose amžiaus grupių poliuose, tarsi iliustruodami savo pavadinimus, – 

Pensininkų partijos (66,2 m.) ir partijos „Jaunoji Lietuva“ (38,8 m.) kandidatai. Solidžiausio 

amžiaus kandidatus į savo sąrašus įtraukė Kovotojų už Lietuvą sąjunga (vidurkis 56,4 m.), Lietuvos 

rusų sąjunga (53,5 m.), „Lietuvos sąrašas“ (49,1 m.), TS-LKD (49 m.). Mažiausias amžiaus 

vidurkis – Lietuvos liaudies partijos (41,3 m.), Lietuvos žaliųjų partijos (43,5 m.), Žemaičių partijos 

(43,7 m.), Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) (44 m.) kandidatų. Visuomeninių rinkimų komitetų 

kandidatų amžius: „Z. Grikšelio komanda, remiama N. Puteikio“ (55,2 m.), „I. Sedleckaitės 

pilietinis sąrašas korupcija ne" (55,1 m.), Algirdo Mačiulaičio (54,8 m.), „Mažeikių kraštas“ (53,4), 

„Mūsų kraštas“ (53,2 m.) kandidatai. Mažiausias kandidatų amžiaus vidurkis – „Visaginas – tai 

mes“ (32,2 m.), „Jaunoji karta“ (34,6 m.), „Alytaus piliečiai“ (38,2 m.), „Už ateitį ir teisingumą, 

remiami Puteikio“ ir „Vieningas Kaunas“ (po 40,2 m.), „Šilališkių“ (40,7 m.) sąrašuose. 

Daugiau kaip pusė (58 proc.) kandidatų savo anketose nurodė turį aukštąjį išsilavinimą, 3 

proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 12 proc. – aukštesnįjį, 4 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija, 

7 proc. – vidurinį. Net 15 proc. kandidatų savo išsilavinimo apskritai nenurodė. Pagal anketoje 

pateiktus duomenis, daugiausia kandidatų su aukštuoju išsilavinimu į savo sąrašus įrašė TS-LKD ir 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio koalicija „Kartu – už pažangą Vilniaus rajone!“ (80,6 proc.), 

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ (68,9 proc.), 

Lietuvos socialdemokratų partija (68,3 proc.), TS-LKD (66,8 proc.), Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis (65,7 proc.), Lietuvos rusų sąjunga (65,5 proc.). Šį mokslo cenzą turinčių mažiausiai tarp 

partijos „Jaunoji Lietuva“ (14,6 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (24,5 proc.), partijos „Drąsos 

kelias“ (27,5 proc.), Respublikonų partijos kandidatų. 

Didžioji dauguma (81,22 proc.) kandidatų – lietuviai. Lenkai sudarė 3,04 proc., rusai – 2,10 

proc., baltarusiai ir ukrainiečiai – kiek daugiau kaip 0,3 proc. visų savivaldos rinkimuose registruotų 

kandidatų. Taip pat kitų tautybių atstovų: po keletą vokiečių, totorių, žydų, armėnų, latvių, po vieną 

graiką, italą, prancūzą, gruziną, uzbeką, vengrą, ingušą, lezginą. Ir netgi keturi žemaičiai. Tačiau 

daugiau kaip 1,9 tūkst. kandidatų (12,75 proc.) anketose savo tautybės nenurodė. 
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Daugiausia vietų savivaldybių tarybose laimėjo socialdemokratai (359), konservatoriai (253) 

ir liberalai (217). Darbo partijai atiteko 148 tarybų narių mandatai, Valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 

140, Partijai „Tvarka ir teisingumas" – 82, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijai 

„Valdemaro Tomaševskio blokas" – 62, Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) – 57. Rinkimų 

komitetai tarybose turės 118 savo atstovų. 

31 lentelė. Politinių partijų ir politinių partijų koalicijų kandidatų pasiskirstymas pagal lytį 2015-03-01 

rinkimų metu 

Sąraš

o Nr. 

Sąrašo pavadinimas Moteris Vyras Iš viso 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 1051 1423 2474 

3 Kartu - už pažangą Vilniaus rajone! Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio koalicija 

13 23 36 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 827 1216 2043 

5 Respublikonų partija 30 43 73 

6 Tautininkų sąjunga 19 47 66 

7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“  21 16 37 

8 Žemaičių partija 38 46 84 

9 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 35 36 71 

10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga 7 17 24 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 385 540 925 

12 Lietuvos žaliųjų partija 58 63 121 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 593 894 1487 

14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas“ 

210 157 367 

14 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 55 39 94 

15 Lietuvos pensininkų partija 16 8 24 

16 Lietuvos centro partija 29 35 64 

17 Partija „Jaunoji Lietuva“ 18 30 48 

20 Darbo partija 774 933 1707 

22 Lietuvos liaudies partija 113 109 222 

24 Lietuvos rusų sąjunga 26 58 84 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 828 863 1691 

26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 723 1205 1928 

26 Rokiškio krašto koalicija UŽ LAISVĘ AUGTI 12 36 48 

27 „Drąsos kelias“ politinė partija 48 32 80 

Iš viso: 5929 7869 13798 

32 lentelė.Kandidatų pasiskirstymas pagal amžių 2015-03-01 rinkimų metu 

Amžiaus grupė Moterys Vyrai Iš viso 

[21-35) 1493 2054 3547 

[35-45) 1486 1558 3044 

[45-55) 1906 2222 4128 

[55-65) 1256 1989 3245 

[65 ir vyresni) 341 844 1185 
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Amžiaus grupė Moterys Vyrai Iš viso 

Iš viso: 6482 8667 15149 

33 lentelė. Kandidatų amžiaus pasiskirstymas pagal politines partijas 2015-03-01 rinkimų metu 

Sąrašo 

Nr. 

Sąrašo pavadinimas Moteris Vyras Amžiaus 

vidurkis 

15 Lietuvos pensininkų partija 64,8 69,1 66,2 

10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga 48,9 59,5 56,4 

24 Lietuvos rusų sąjunga 54,4 53,1 53,5 

9 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 52,2 46,1 49,1 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 48,8 49,1 49,0 

14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas“ 

47,4 50,6 48,8 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 47,1 49,5 48,5 

14 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 48,6 47,9 48,3 

6 Tautininkų sąjunga 45,8 49,3 48,3 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 46,8 48,9 48,0 

26 Rokiškio krašto koalicija UŽ LAISVĘ AUGTI 44,0 47,8 46,8 

16 Lietuvos centro partija 43,1 49,7 46,7 

20 Darbo partija 43,6 48,4 46,2 

3 Kartu - už pažangą Vilniaus rajone! Tėvynės 

sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio koalicija 

40,9 48,9 46,0 

5 Respublikonų partija 44,4 46,9 45,9 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 43,9 46,4 45,2 

7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“  45,4 44,5 45,0 

27 „Drąsos kelias“ politinė partija 46,6 40,8 44,3 

26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 43,3 44,8 44,2 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 44,2 43,8 44,0 

8 Žemaičių partija 43,7 43,7 43,7 

12 Lietuvos žaliųjų partija 42,7 44,1 43,5 

22 Lietuvos liaudies partija 39,8 42,8 41,3 

17 Partija „Jaunoji Lietuva“ 35,9 40,5 38,8 

Visų kandidatų amžiaus vidurkis 45,6 47,5 46,7 

 

34 lentelė. Kandidatų amžiaus pasiskirstymas pagal visuomeninius rinkimų komitetus 2015-03-01 rinkimų 

metu 

Eil. 

nr. 
Visuomeninio rinkimų komiteto pavadinimas Moteris Vyras 

Amžiaus 

vidurkis 

1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Z. Grikšelio komanda, 

remiama N. Puteikio“  

50,0 58,2 55,2 

2 Visuomeninis rinkimų komitetas „I. Sedleckaitės 

pilietinis sąrašas korupcijai ne“ 

56,1 53,8 55,1 

3 Algirdo Mačiulaičio visuomeninis rinkimų komitetas 50,8 56,7 54,8 

4 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių kraštas“ 54,0 52,9 53,4 

5 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų kraštas“ 47,5 58,3 53,2 

6 Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilutės kraštas“ 52,3 53,0 52,5 

7 „Klaipėdos“ visuomeninis rinkimų komitetas 52,8 52,3 52,4 

8 Visuomeninis rinkimų komitetas „Pilietinė iniciatyva“ 48,9 54,3 52,3 
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Eil. 

nr. 
Visuomeninio rinkimų komiteto pavadinimas Moteris Vyras 

Amžiaus 

vidurkis 

9 Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus sąjūdis“ 25,1 54,7 52,1 

10 Visuomeninis rinkimų komitetas „Švari savivalda“ 48,1 54,5 52,0 

11 Visuomeninis rinkimų komitetas „Jums“ 43,9 58,4 51,7 

12 Visuomeninis rinkimų komitetas „Druskininkai“ 55,6 45,9 51,3 

13 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius Puteikis“ 53,2 48,7 51,0 

14 Visuomeninis rinkimų komitetas „Laimutės Šlamienės ir 

Algirdo Fergelio komitetas Radviliškyje „Už meilę 

žmogui“ 

52,9 48,4 50,5 

15 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mindaugo Gervaldo 

susivienijimas „Prieš korupciją“ 

55,3 47,6 50,2 

16 Visuomeninis rinkimų komitetas „Puteikis plius“ 46,8 51,4 50,0 

17 Visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Raseiniai“ 51,1 48,9 49,8 

18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu Pakruojo labui“ 42,9 54,0 49,7 

19 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia 

Lietuva“ 

44,1 52,5 49,7 

20 Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepriklausomų 

kandidatų sąrašas Prienų kraštas“ 

47,4 51,8 49,5 

21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vilkaviškis 2015“ 55,3 46,4 49,4 

22 Visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys už 

sąrašą KARTU“ 

49,1 48,9 49,0 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“ 51,4 46,6 48,7 

24 Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Liogės sąrašas, 

remiamas N. Puteikio“ 

52,0 45,6 48,4 

25 Gintaro Šileikio visuomeninis rinkimų komitetas 33,8 51,4 48,4 

26 Visuomeninis rinkimų komitetas „Druskininkų 

„Naujasis“ 

47,9 49,0 48,4 

27 Visuomeninis rinkimų komitetas „Permainų laikas“ 47,6 52,0 48,4 

28 Visuomeninis rinkimų komitetas “Nepartinių palangiškių 

sąjūdis” 

46,8 49,1 48,2 

29 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kitaip“ 46,4 48,5 47,0 

30 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mums svarbu“ 40,2 49,9 46,9 

31 Violetos Grigienės visuomeninis rinkimų komitetas 

„Drauge“ 

46,1 47,4 46,5 

32 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko 

komanda „Dirbam Kaunui“ 

46,4 45,9 46,2 

33 „Vilkmergės“ visuomeninis rinkimų komitetas 41,2 49,0 45,6 

34 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Visaginą“ 43,2 50,0 45,2 

35 Visuomeninis rinkimų komitetas „Valerijaus Simulik 

judėjimas „Už Šiaulius“ 

45,8 43,7 44,7 

36 Visuomeninis rinkimų komitetas „Plungės kraštas“ 53,0 39,1 44,7 

37 Visuomeninis rinkimų komitetas „N. Puteikio komanda“ 39,6 49,5 44,5 

38 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kupiškio kraštą 

keiskime kartu“ 

44,4 43,9 44,1 

39 Visuomeninis rinkimų komitetas „Artūro Visocko 

nepartinis sąrašas“ 

43,0 43,7 43,5 

40 Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Bacevičiaus 

pilietinis sąrašas“ 

40,4 44,7 43,4 

41 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų kraštas“ 40,7 45,0 43,2 

42 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ 41,5 44,4 42,9 

43 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už pasitikėjimą, 

atsakomybę ir sėkmę“ 

40,5 44,9 42,8 



54 

Eil. 

nr. 
Visuomeninio rinkimų komiteto pavadinimas Moteris Vyras 

Amžiaus 

vidurkis 

44 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už žmonių valdžią“ 40,9 43,4 42,6 

45 Visuomeninis rinkimų komitetas „Laisvieji piliečiai“ 38,1 44,3 42,5 

46 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Alytų“ 44,3 40,5 41,4 

47 Visuomeninis rinkimų komitetas „Rasai“ 43,4 40,0 41,3 

48 Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepartinė Tauragė“ 40,6 42,9 41,3 

49 „Šilališkių“ visuomeninis rinkimų komitetas 43,8 39,6 40,7 

50 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ 45,2 38,2 40,2 

51 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už ateitį ir teisingumą, 

remiami Puteikio“ 

45,0 37,5 40,2 

52 Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus piliečiai“ 39,4 37,7 38,2 

53 Visuomeninis rinkimų komitetas „Jaunoji karta“ 35,5 34,0 34,6 

54 Visuomeninis rinkimų komitetas „Visaginas – tai mes“ 34,7 30,8 32,2 

 Bendras vidurkis: 46,3 46,7 46,6 

 

35 lentelė. Kandidatų pasiskirstymas pagal tautybę 2015-03-01 rinkimų metu 

Tautybė Moteris Vyras Iš viso 

lietuvis (-ė) 5167 7125 12292 

lenkas (-ė) 247 213 460 

rusas (-ė) 156 162 318 

baltarusis (-ė) 30 22 52 

ukrainietis (-ė) 20 27 47 

vokietis (-ė) 4 5 9 

totorius (-ė) 3 5 8 

žydas (-ė) 1 5 6 

latvis (-ė) 3 2 5 

armėnas (-ė) 1 4 5 

žemaitis (-ė)  4 4 

vengras (-ė)  1 1 

graikas (-ė) 1  1 

baškiras (-ė) 1  1 

ingušas (-ė)  1 1 

uzbekas (-ė) 1  1 

prancūzas (-ė)  1 1 

gruzinas (-ė)  1 1 

italas (-ė)  1 1 

anglas (-ė)  1 1 

azerbaidžanietis (-ė)  1 1 

lezginas (-ė)  1 1 

nenurodė 847 1085 1932 

Iš viso: 6482 8667 15149 
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Kandidatų finansinė padėtis 

36 lentelė. Turtingiausi kandidatai 

Kandidatas 
Apygardos 

pavadinimas 
Iškėlė 

Iš viso deklaruota 

turto, Lt 

Vidmantas 

MARTIKONIS 

Vilniaus miesto Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

55782907 

Ramūnas 

KARBAUSKIS 

Šiaulių rajono Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

41917571 

Valdemaras 

VALKIŪNAS 

Biržų rajono Respublikonų partija 34168258 

Vaidas ŠIMAITIS Palangos miesto Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

31173265 

Remigijus 

LAPINSKAS 

Vilniaus miesto Lietuvos žaliųjų partija 20510101 

Gintaras ŽILĖNAS Radviliškio rajono Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

17316202 

Tautvydas BARŠTYS Kauno miesto Lietuvos laisvės sąjunga 

(liberalai) 

15644094 

Visvaldas 

MATIJOŠAITIS 

Kauno miesto Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Vieningas Kaunas“ 

13815099 

Valdas TRINKŪNAS Druskininkų Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

13669265 

Valerij STANKEVIČ Vilniaus miesto Partija Tvarka ir teisingumas 11423813 

37 lentelė. Politinių partijų ir koalicijų iškeltų kandidatų deklaruotas turtas: 

Eil. 

Nr. 

Sąrašo 

Nr. 
Politinės partijos ar koalicijos pavadinimas 

Kandidatų 

skaičius 

Iš viso 

kandidatai 

deklaravo 

turto, Lt 

Vidutinis 

kandidato 

turtas, Lt 

1 5 Respublikonų partija 73 44477574 609282 

2 3 Kartu - už pažangą Vilniaus rajone! Tėvynės 

sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 

koalicija 

36 19742791 548411 

3 26 Rokiškio krašto koalicija UŽ LAISVĘ AUGTI 48 20058651 417889 

4 12 Lietuvos žaliųjų partija 121 44330740 366370 

5 13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1487 464856699 312614 

6 8 Žemaičių partija 84 26141380 311207 

7 16 Lietuvos centro partija 64 16729312 261396 

8 26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1928 480809692 249383 

9 11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 925 206880924 223655 

10 3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

2043 446230121 218419 

11 2 Lietuvos socialdemokratų partija 2474 518471688 209568 

12 14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso 

koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ 

367 67603394 184205 

13 9 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 71 13041289 183680 

14 20 Darbo partija 1707 304023022 178104 

15 24 Lietuvos rusų sąjunga 84 14897976 177357 

16 25 Partija Tvarka ir teisingumas 1691 273687375 161849 

17 22 Lietuvos liaudies partija 222 31956178 143947 

18 15 Lietuvos pensininkų partija 24 3120778 130032 
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Eil. 

Nr. 

Sąrašo 

Nr. 
Politinės partijos ar koalicijos pavadinimas 

Kandidatų 

skaičius 

Iš viso 

kandidatai 

deklaravo 

turto, Lt 

Vidutinis 

kandidato 

turtas, Lt 

19 6 Tautininkų sąjunga 66 7270027 110152 

20 17 Partija „Jaunoji Lietuva“ 48 5231199 108983 

21 14 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 94 9204658 97922 

22 27 „Drąsos kelias“ politinė partija 80 6792582 84907 

23 7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“  37 3106679 83964 

24 10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga 24 1962091 81754 

 Iš viso: 13798 3030626820 219642 

38 lentelė. Kandidatų privalomo deklaruoti turto vidurkis pagal savivaldybes 

Eil. 

nr. 
Savivaldybė 

Iš viso kandidatai 

deklaravo turto, 

Lt 

Kandidatų 

skaičius 

Kandidatų turto 

vidurkis 

1 Palangos miesto Nr. 31 93900339 195 481540 

2 Vilniaus miesto Nr. 57 318389854 739 430839 

3 Šiaulių rajono Nr. 45 77860457 217 358804 

4 Druskininkų Nr. 7 63582462 184 345557 

5 Neringos Nr. 28 33669322 100 336693 

6 Biržų rajono Nr. 6 71534183 217 329651 

7 Kauno miesto Nr. 15 204034416 676 301826 

8 Vilniaus rajono Nr. 58 51732911 184 281157 

9 Kelmės rajono Nr. 18 59516400 212 280738 

10 Klaipėdos rajono Nr. 21 79067747 284 278408 

11 Radviliškio rajono Nr. 37 64356452 236 272697 

12 Vilkaviškio rajono Nr. 56 44601833 170 262364 

13 Kėdainių rajono Nr. 19 39989291 153 261368 

14 Raseinių rajono Nr. 38 76831302 302 254408 

15 Trakų rajono Nr. 52 74245278 301 246662 

16 Kretingos rajono Nr. 22 50336324 210 239697 

17 Šilutės rajono Nr. 47 75516257 316 238975 

18 Klaipėdos miesto Nr. 20 100443753 422 238018 

19 Pakruojo rajono Nr. 30 59866159 256 233852 

20 Panevėžio rajono Nr. 33 45227229 197 229580 

21 Plungės rajono Nr. 35 48049389 210 228807 

22 Mažeikių rajono Nr. 26 57534222 252 228310 

23 Rokiškio rajono Nr. 40 49303711 224 220106 

24 Kauno rajono Nr. 16 58342438 271 215286 

25 Jonavos rajono Nr. 10 45360133 215 210977 

26 Jurbarko rajono Nr. 12 52520148 254 206772 

27 Alytaus rajono Nr. 3 41018790 203 202063 

28 Molėtų rajono Nr. 27 30687172 155 197982 

29 Alytaus miesto Nr. 2 82026553 415 197654 

30 Širvintų rajono Nr. 48 39257461 202 194344 

31 Elektrėnų Nr. 8 49540772 264 187654 

32 Telšių rajono Nr. 51 37760618 204 185101 

33 Švenčionių rajono Nr. 49 49353665 271 182117 

34 Tauragės rajono Nr. 50 46373532 255 181857 

35 Kazlų Rūdos Nr. 17 22623030 126 179548 
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Eil. 

nr. 
Savivaldybė 

Iš viso kandidatai 

deklaravo turto, 

Lt 

Kandidatų 

skaičius 

Kandidatų turto 

vidurkis 

36 Pasvalio rajono Nr. 34 41134159 230 178844 

37 Joniškio rajono Nr. 11 47188338 271 174127 

38 Marijampolės Nr. 25 47352403 275 172191 

39 Šilalės rajono Nr. 46 66591127 387 172070 

40 Šalčininkų rajono Nr. 43 20006873 117 170999 

41 Utenos rajono Nr. 54 53747465 315 170627 

42 Kaišiadorių rajono Nr. 13 40952456 244 167838 

43 Šakių rajono Nr. 42 27457248 164 167422 

44 Šiaulių miesto Nr. 44 86033701 518 166088 

45 Ignalinos rajono Nr. 9 28943050 175 165389 

46 Akmenės rajono Nr. 1 35424454 215 164765 

47 Skuodo rajono Nr. 41 24975094 153 163236 

48 Panevėžio miesto Nr. 32 52676150 324 162581 

49 Anykščių rajono Nr. 4 37193909 231 161013 

50 Birštono Nr. 5 12561287 80 157016 

51 Kupiškio rajono Nr. 23 30694451 199 154243 

52 Varėnos rajono Nr. 55 35879813 234 153333 

53 Ukmergės rajono Nr. 53 37927216 263 144210 

54 Prienų rajono Nr. 36 52222622 366 142685 

55 Pagėgių Nr. 29 20756452 153 135663 

56 Kalvarijos Nr. 14 29010173 220 131864 

57 Zarasų rajono Nr. 60 37194167 284 130965 

58 Rietavo Nr. 39 12412377 95 130657 

59 Lazdijų rajono Nr. 24 29037249 232 125161 

60 Visagino Nr. 59 30062599 312 96354 

Iš viso: 3 331 888 436 15149 219941 

39 lentelė. Kandidatų šeimyninė padėtis 2015-03-01 rinkimų metu 

Šeimyninė padėtis Kandidatų skaičius 

vedęs 5355 

ištekėjusi 3177 

nevedęs 1009 

išsituokusi 840 

netekėjusi 744 

našlė 392 

išsiskyręs 539 

našlys 122 

nenurodė 70 

gyvena kartu nesusituokę 29 

susižiedavęs 28 

partnerystė 9 

pradėjęs santuokos nutraukimo procesą 8 

nenurodė 2827 

Iš viso: 15149 
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40 lentelė. Kandidatų išsilavinimas 2015-03-01 rinkimų metu 

Išsilavinimas Kandidatų skaičius Procentas 

Aukštasis 8841 58% 

Aukštasis neuniversitetinis 459 3% 

Aukštesnysis 1769 12% 

Vidurinis su profesine kvalifikacija 659 4% 

Vidurinis 1112 7% 

Pagrindinis 40 0,3% 

Nenurodė 2269 15% 

Iš viso: 15149 100% 

41 lentelė. Kandidatų teistumas 2015-03-01 rinkimų metu 

Pavadinimas 

Neteistų 

kandidatų 

skaičius 

Teistų 

kandidatų 

skaičius 

Iš viso 

kandidatų 

Teistų 

kandidatų 

procentas 

Visi kandidatai 14886 263 15149 1,7% 

Kandidatai į narius –merus 411 23 434 5,3% 

Kandidatai į savivaldybių tarybų narius 14475 240 14715 1,6% 

Partijų ir partijų koalicijų kandidatai 13584 234 13818 1,7% 

Komitetų kandidatai 1302 29 1331 2,2% 

42 lentelė. Kandidatų teistumas pagal savivaldybes 2015-03-01 rinkimų metu 

Eil. Nr. Savivaldybė 

Neteistų 

kandidatų 

skaičius 

Teistų 

kandidatų 

skaičius 

Iš viso 

kandidatų 

Teistų 

kandidatų 

procentas 

1 Kazlų Rūdos Nr. 17 120 6 126 4,80% 

2 Pagėgių Nr. 29 146 7 153 4,60% 

3 Skuodo rajono Nr. 41 146 7 153 4,60% 

4 Kupiškio rajono Nr. 23 190 9 199 4,50% 

5 Kalvarijos Nr. 14 211 9 220 4,10% 

6 Panevėžio miesto Nr. 32 312 12 324 3,70% 

7 Palangos miesto Nr. 31 188 7 195 3,60% 

8 Šilalės rajono Nr. 46 375 12 387 3,10% 

9 Alytaus rajono Nr. 3 197 6 203 3,00% 

10 Alytaus miesto Nr. 2 403 12 415 2,90% 

11 Jonavos rajono Nr. 10 209 6 215 2,80% 

12 Ukmergės rajono Nr. 53 256 7 263 2,70% 

13 Molėtų rajono Nr. 27 151 4 155 2,60% 

14 Šalčininkų rajono Nr. 43 114 3 117 2,60% 

15 Varėnos rajono Nr. 55 228 6 234 2,60% 

16 Radviliškio rajono Nr. 37 230 6 236 2,50% 

17 Telšių rajono Nr. 51 199 5 204 2,50% 

18 Rokiškio rajono Nr. 40 219 5 224 2,20% 

19 Kauno rajono Nr. 16 265 6 271 2,20% 

20 Šiaulių miesto Nr. 44 507 11 518 2,10% 

21 Klaipėdos rajono Nr. 21 278 6 284 2,10% 

22 Rietavo Nr. 39 93 2 95 2,10% 

23 Širvintų rajono Nr. 48 198 4 202 2,00% 

24 Klaipėdos miesto Nr. 20 414 8 422 1,90% 
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Eil. Nr. Savivaldybė 

Neteistų 

kandidatų 

skaičius 

Teistų 

kandidatų 

skaičius 

Iš viso 

kandidatų 

Teistų 

kandidatų 

procentas 

25 Biržų rajono Nr. 6 213 4 217 1,80% 

26 Šakių rajono Nr. 42 161 3 164 1,80% 

27 Visagino Nr. 59 307 5 312 1,60% 

28 Jurbarko rajono Nr. 12 250 4 254 1,60% 

29 Elektrėnų Nr. 8 260 4 264 1,50% 

30 Joniškio rajono Nr. 11 267 4 271 1,50% 

31 Marijampolės Nr. 25 271 4 275 1,50% 

32 Kretingos rajono Nr. 22 207 3 210 1,40% 

33 Plungės rajono Nr. 35 207 3 210 1,40% 

34 Akmenės rajono Nr. 1 212 3 215 1,40% 

35 Šiaulių rajono Nr. 45 214 3 217 1,40% 

36 Prienų rajono Nr. 36 361 5 366 1,40% 

37 Kauno miesto Nr. 15 667 9 676 1,30% 

38 Kėdainių rajono Nr. 19 151 2 153 1,30% 

39 Lazdijų rajono Nr. 24 229 3 232 1,30% 

40 Utenos rajono Nr. 54 311 4 315 1,30% 

41 Šilutės rajono Nr. 47 312 4 316 1,30% 

42 Zarasų rajono Nr. 60 281 3 284 1,10% 

43 Neringos Nr. 28 99 1 100 1,00% 

44 Raseinių rajono Nr. 38 299 3 302 1,00% 

45 Kelmės rajono Nr. 18 210 2 212 0,90% 

46 Kaišiadorių rajono Nr. 13 242 2 244 0,80% 

47 Vilniaus miesto Nr. 57 733 6 739 0,80% 

48 Mažeikių rajono Nr. 26 250 2 252 0,80% 

49 Tauragės rajono Nr. 50 253 2 255 0,80% 

50 Pakruojo rajono Nr. 30 254 2 256 0,80% 

51 Trakų rajono Nr. 52 299 2 301 0,70% 

52 Vilkaviškio rajono Nr. 56 169 1 170 0,60% 

53 Druskininkų Nr. 7 183 1 184 0,50% 

54 Panevėžio rajono Nr. 33 196 1 197 0,50% 

55 Anykščių rajono Nr. 4 230 1 231 0,40% 

56 Švenčionių rajono Nr. 49 270 1 271 0,40% 

57 Birštono Nr. 5 80  80 0,00% 

58 Ignalinos rajono Nr. 9 175  175 0,00% 

59 Pasvalio rajono Nr. 34 230  230 0,00% 

60 Vilniaus rajono Nr. 58 184  184 0,00% 

Iš viso: 14886 263 15149 1,7% 
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43 lentelė. Partijų ir partijų koalicijų teisti kandidata 2015-03-01 rinkimų metu  

Eil. 

Nr. 
Iškėlė į tarybos narius 

Neteistų 

kandidatų 

skaičius 

Teistų 

kandidatų 

skaičius 

Iš viso 

kandidatų 

Teistų 

kandidatų 

procentas 

1 Respublikonų partija 68 5 73 6,8% 

2 Lietuvos liaudies partija 207 15 222 6,8% 

3 „Drąsos kelias“ politinė partija 76 4 80 5,0% 

4 Kovotojų už Lietuvą sąjunga 23 1 24 4,2% 

5 Tautininkų sąjunga 64 2 66 3,0% 

6 Darbo partija 1657 50 1707 2,9% 

7 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 69 2 71 2,8% 

8 Žemaičių partija 82 2 84 2,4% 

9 Lietuvos rusų sąjunga 82 2 84 2,4% 

10 Partija Tvarka ir teisingumas 1651 40 1691 2,4% 

11 Rokiškio krašto koalicija UŽ 

LAISVĘ AUGTI 

47 1 48 2,1% 

12 Lietuvos laisvės sąjunga 

(liberalai) 

907 18 925 1,9% 

13 Lietuvos žaliųjų partija 119 2 121 1,7% 

14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

1468 19 1487 1,3% 

15 Lietuvos socialdemokratų partija 2447 27 2474 1,1% 

16 Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

2021 22 2043 1,1% 

17 Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

1910 18 1928 0,9% 

18 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų 

aljanso koalicija „Valdemaro 

Tomaševskio blokas“ 

365 2 367 0,5% 

19 Kartu - už pažangą Vilniaus 

rajone! Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų ir 

Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdžio koalicija 

36  36 0,0% 

20 Politinė partija „Profesinių 

sąjungų centras“  

37  37 0,0% 

21 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 94  94 0,0% 

22 Lietuvos pensininkų partija 24  24 0,0% 

23 Lietuvos centro partija 64  64 0,0% 

24 Partija „Jaunoji Lietuva“ 48  48 0,0% 

Iš viso: 13566 232 13798 1,7% 
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44 lentelė. Kandidatai su aukštuoju išsilavinimu pagal politines partijas 2015-03-01 rinkimų metu 

Eil. 

Nr. 
Sąrašo pavadinimas Aukštasis 

Proc. su 

aukštuoju 
Nenurodė 

Iš viso 

kandidatų 

1 Kartu - už pažangą Vilniaus rajone! 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų ir Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio 

koalicija 

29 80,6% 3 36 

2 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų 

aljanso koalicija „Valdemaro 

Tomaševskio blokas“ 

253 68,9% 26 367 

3 Lietuvos socialdemokratų partija 1690 68,3% 263 2474 

4 Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

1365 66,8% 260 2043 

5 Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

1266 65,7% 196 1928 

6 Lietuvos rusų sąjunga 55 65,5% 9 84 

7 Tautininkų sąjunga 42 63,6% 4 66 

8 Rokiškio krašto koalicija UŽ 

LAISVĘ AUGTI 

30 62,5% 5 48 

9 Lietuvos centro partija 38 59,4% 21 64 

10 Lietuvos žaliųjų partija 69 57,0% 11 121 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 525 56,8% 196 925 

12 Žemaičių partija 47 56,0% 17 84 

13 Politinė partija „Profesinių sąjungų 

centras“  

20 54,1%  37 

14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

793 53,3% 162 1487 

15 Darbo partija 880 51,6% 167 1707 

16 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 36 50,7% 34 71 

17 Lietuvos pensininkų partija 12 50,0%  24 

18 Partija Tvarka ir teisingumas 840 49,7% 281 1691 

19 Lietuvos liaudies partija 88 39,6% 33 222 

20 Kovotojų už Lietuvą sąjunga 8 33,3% 16 24 

21 Respublikonų partija 22 30,1% 47 73 

22 „Drąsos kelias“ politinė partija 22 27,5% 31 80 

23 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 23 24,5% 57 94 

24 Partija „Jaunoji Lietuva“ 7 14,6% 41 48 

 Iš viso: 8160 59,1% 1880 13798 

45 lentelė. Išrinktų kandidatų į savivaldybių tarybas sudėtis pagal lytį, amžiaus vidurkį 2015-03-01 rinkimų 

metu 

Rinkimų 

data 
Rinkimai 

Amžiaus 

vidurkis 
Vyrų Moterų 

1997-03-23 1997 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai 46.29 1141 318 

2000-03-19 2000 m. kovo 19 d. Savivaldybių tarybų rinkimai 46.32 1287 275 

2002-12-22 2002 m. gruodžio 22 d. savivaldybių tarybų rinkimai 48.29 1239 321 

2007-02-25 2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai 49.78 1206 344 

2011-02-27 2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai 51.37 1056 360 

2015-03-01 2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai 51.43 1110 363 
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1 paveikslėlis. Išrinktų kandidatų į savivaldybių tarybas amžiaus vidurkis 1999-2015 m. 

 

2 paveikslėlis. Išrinkti kandidataiį savivaldybių tarybas pagal lytį 1999-2015 m. 

 

46 lentelė. Išrinktų kandidatų į savivaldybių tarybas sudėtis pagal tautybę 2015-03-01 rinkimų metu 

Tautybė Išrinkta kandidatų Procentas 

lietuvis 736 49,97 

nenurodė 397 26,95 

lietuvė 255 17,31 

lenkas 33 2,24 

lenkė 23 1,56 

rusas 16 1,09 

rusė 4 0,27 

ukrainietis (-ė) 3 0,2 

baltarusis 2 0,14 

totorius (-ė) 1 0,07 

žemaitis 1 0,07 

baltarusė 1 0,07 

anglas (-ė) 1 0,07 

Iš viso: 1473 100,00 
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3 paveikslėlis. Išrinktų kandidatų į savivaldybių tarybas sudėtis pagal tautybę 2015-03-01 rinkimų metu 

 

 

Daugiausiai 2015 m. kovo 1 d. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose buvo išrinkta 

kandidatų, turinčių Lietuvos Respublikos pilietybę (49,97 proc.). Tačiau rinkėjai buvo dosnūs ir 

kitų tautybių kandidatams. Mandatus gavo lenkai, rusai, baltarusiai, britai.  

Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo 

nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su kai kuriomis Vyriausybės 

įstaigos ar įstaigos prie ministerijos pareigomis. Be to, jos nesuderinamos su tos kadencijos 

savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, savivaldybės 

kontrolieriaus ar kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su administracijos 

direktoriaus ir jo pavaduotojo, kitomis pareigomis, kurių sąrašas numatytas Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatyme.  

Patvirtinus galutinius rinkimų rezultatus, savivaldybių tarybų sudėtys keitėsi. Dėl pareigų, 

nesuderinamų su tarybos nario pareigomis, arba kitokių, nenurodytų, priežasčių apie 210 išrinktų 

kandidatų atsisakė mandato arba atsistatydino iš tarybos nario pareigų. Savivaldybių tarybose 

atsiradus laisvoms vietoms, tarybų nariais buvo pripažinti kandidatų sąrašų, pagal kuriuos buvo 

išrinkti nebesantys tarybų nariai, pirmieji mandato negavę kandidatai.  

47 lentelė. Populiariausios moteriškos kandidačių pavardės 

Kandidatės pavardė Kandidačių skaičius 

Jankauskienė 22 

Petrauskienė 20 

Kazlauskienė 18 

Balčiūnienė 14 

Urbonienė 13 

Žukauskienė 13 
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Kandidatės pavardė Kandidačių skaičius 

Ramanauskienė 13 

Paulauskienė 13 

Juškienė 13 

Sakalauskienė 12 

Navickienė 12 

48 lentelė. Populiariausios vyriškos kandidatų pavardės: 

Kandidato pavardė Kandidatų skaičius 

Vasiliauskas 25 

Žukauskas 25 

Paulauskas 24 

Stankevičius 21 

Kazlauskas 21 

Jankauskas 21 

Šimkus 20 

Petrauskas 19 

Mockus 19 

Navickas 19 

Pocius 18 

49 lentelė. Populiariausi moteriški kandidačių vardai 

Kandidatės vardas Kandidatų skaičius 

Daiva 165 

Lina 159 

Irena 132 

Nijolė 119 

Kristina 116 

Jolanta 113 

Rasa 112 

Rita 109 

Jurgita 105 

Dalia 104 

50 lentelė. Populiariausi vyriški kandidatų vardai 

Kandidato vardas Kandidatų skaičius 

Vytautas 308 

Jonas 241 

Kęstutis 221 

Antanas 169 

Saulius 167 

Juozas 167 

Darius 149 

Tomas 146 

Mindaugas 143 

Arūnas 137 
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3.5. Išrinkti savivaldybių merai 

 

Savivaldybės tarybos narys – meras renkamas pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą 

vienmandatėje rinkimų apygardoje, kurią sudaro visa savivaldybė.  

Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu buvo laikomas tas kandidatas į savivaldybės 

tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gavo daugiau kaip pusę rinkimuose 

dalyvavusių rinkėjų balsų, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 proc. į tos rinkimų 

apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 proc. rinkėjų, 

išrinktu buvo laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį 

visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant merų 

rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų 

savaičių nuo balsavimo dienos, buvo rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į 

merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant. 

Kelti merą vienmandatėje rinkimų apygardoje galėjo ne tik politinės partijos, bet ir 

visuomeniniai rinkimų komitetai. Vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į merus piliečiai 

galėjo iškelti patys.  

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose pirmojo turo metu buvo išrinkta 19 merų. 

Vietos valdžia buvo išrinkta Alytaus mieste, Birštone, Druskininkuose, Ignalinos, Jonavos, Kauno 

ir Lazdijų rajonuose, Marijampolėje, Molėtų rajone, Neringoje, Pagėgiuose, Palangos mieste, 

Panevėžio rajone, Rietave, Šalčininkų, Pasvalio, Utenos, Vilkaviškio ir Vilniaus rajonuose. Pirmojo 

turo rinkimų rezultatus VRK patvirtino kovo 8-ąją. Antras turas buvo surengtas kovo 15-ąją. 

Kovo 21 d.  VRK posėdyje konstatavo, kad tikrinant gautus pranešimus ir skundus bei 

perskaičiavus balsavimo biuletenius, Šilutės rajone nustatyti rinkimų įstatymo pažeidimai vertintini 

kaip šiurkštūs. Atsižvelgiant į tai, VRK pripažino savivaldybių tarybų ir merų rinkimų rezultatus 

Šilutės rajone negaliojančiais, pakartotiniai rinkimai šioje savivaldybėje buvo surengti birželio 21-

ąją, pakartotinis balsavimas renkant merą – po dviejų savaičių, liepos 5-ąją. Dėl tos priežasties 

savivaldos rinkimų rezultatai Trakų rajone buvo paskelbti negaliojančiais dar kovo 8-ąją.  

Kovo 22-ąją VRK patvirtino savivaldybių tarybų rinkimų antrojo turo rezultatus 37-iose 

savivaldybėse. Antrojo rinkimų turo metu vietos valdžia buvo išrinkta Akmenės, Alytaus, 

Anykščių, Biržų rajonuose, Elektrėnuose, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių rajonuose, Kalvarijoje, 

Kauno mieste, Kazlų Rūdoje, Kelmės, Kėdainių rajonuose, Klaipėdos mieste, Klaipėdos, Kretingos, 

Kupiškio, Mažeikių, Pakruojo rajonuose, Panevėžio mieste, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, 

Rokiškio, Skuodo, Šakių rajonuose, Šiaulių mieste, Šiaulių, Šilalės, Švenčionių, Tauragės, Telšių, 

Ukmergės, Utenos rajonuose, Vilniaus mieste, Visagine ir Zarasų rajone.  
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Kadangi VRK atskleistus rinkimų įstatymo pažeidimus Širvintų rajono rinkimų apygardoje 

pripažino šiurkščiais, buvo panaikinti merų rinkimų rezultatai vienmandatėje Širvintų rajono 

rinkimų apygardoje ir patvirtinti tik Širvintų rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatai.  

Birželio 7-ąją vyko pakartotiniai rinkimai Trakų ir Širvintų rajonuose, kur Trakuose buvo 

renkamas meras ir Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai, o Širvintose - meras. Pakartotinio 

balsavimo Širvintose neprireikė – ten pakartotinių rinkimų pirmojo turo metu mere buvo išrinkta 

Darbo partijos (DP) kandidatė Živilė Pinskuvienė, surinkusi 67,17 proc. rinkėjų balsų. 

Artimiausiam jos varžovui, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovui Andriui Jozoniui 

atiteko 11,99 proc. balsų. Šioje savivaldybėje dėl mero posto konkuravo septyni kandidatai. 

Birželio 25 d. buvo patvirtinti galutiniai rinkimų rezultatai Trakų savivaldybėje, kur mere 

buvo išrinkta Edita Rudelienė (LRLS) birželio 21 d. per pakartotinį balsavimą įveikusi Vytautą 

Zaliecką (LSDP). 

Birželio 21 d. vyko pakartotiniai rinkimai ir Šilutės rinkimų apygardoje, kur buvo renkamas 

meras ir nauji Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai. Liepos 9 d. VRK patvirtino galutinius 

rinkimų rezultatus Šilutės savivaldybėje, kur per pakartotinį balsavimą savivaldybės tarybos nariu – 

meru buvo išrinktas Vytautas Laurinaitis (PTT).  

Daugiausia, 15, merų postų atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai, 11 – Tėvynės 

sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams, 10 – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui. 

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) kandidatai laimėjo penkiose savivaldybėse, Valstiečių ir žaliųjų 

sąjungos – keturiose, partijos Tvarka ir teisingumas - trijose, Darbo partijos – trijose, Lietuvos 

lenkų rinkimų akcijos – dviejose, Respublikonų partijos – vienoje. Keturioms savivaldybėms 

vadovaus visuomeninių rinkimų komitetų atstovai, vienai – pats išsikėlęs kandidatas.  

51 lentelė. Išrinkti savivaldybių merai: 

Savivaldybė Išrinktas meras Partijos, koalicijos pavadinimas 

1. Akmenės rajono Vitalijus MITROFANOVAS Lietuvos socialdemokratų partija 

2. Alytaus miesto Vytautas GRIGARAVIČIUS Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus 

piliečiai“ 

3. Alytaus rajono Algirdas VRUBLIAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

4. Anykščių rajono Kęstutis TUBIS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

5. Birštono Nijolė DIRGINČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija 

6. Biržų rajono Valdemaras VALKIŪNAS Respublikonų partija 

7. Druskininkų Ričardas MALINAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija 

8. Elektrėnų Kęstutis VAITUKAITIS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

9. Ignalinos rajono Henrikas ŠIAUDINIS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

10. Jonavos rajono Mindaugas SINKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija 

11. Joniškio rajono Gediminas ČEPULIS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

12. Jurbarko rajono Skirmantas MOCKEVIČIUS Save išsikėlęs 

13. Kaišiadorių 

rajono 

Vytenis TOMKUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas84012/Kandidato84012Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas78705/Kandidato78705Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81351/Kandidato81351Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas82036/Kandidato82036Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73632/Kandidato73632Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73876/Kandidato73876Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75824/Kandidato75824Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas80796/Kandidato80796Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas71916/Kandidato71916Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas71294/Kandidato71294Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas85705/Kandidato85705Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas71130/Kandidato71130Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas80439/Kandidato80439Anketa.html
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Savivaldybė Išrinktas meras Partijos, koalicijos pavadinimas 

14. Kalvarijos Vincas PLIKAITIS Partija Tvarka ir teisingumas 

15. Kauno miesto Visvaldas MATIJOŠAITIS Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas 

Kaunas“ 

16. Kauno rajono Valerijus MAKŪNAS Lietuvos socialdemokratų partija 

17. Kazlų Rūdos Vytautas KANEVIČIUS Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

18. Kelmės rajono Vaclovas ANDRULIS Lietuvos socialdemokratų partija 

19. Kėdainių rajono Saulius GRINKEVIČIUS Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

20. Klaipėdos miesto Vytautas GRUBLIAUSKAS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

21. Klaipėdos rajono Vaclovas DAČKAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija 

22. Kretingos rajono Juozas MAŽEIKA Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

23. Kupiškio rajono Dainius BARDAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

24. Lazdijų rajono Artūras MARGELIS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

25. Marijampolės Vidmantas BRAZYS Lietuvos socialdemokratų partija 

26. Mažeikių rajono Antanas TENYS Lietuvos socialdemokratų partija 

27. Molėtų rajono Stasys ŽVINYS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

28. Neringos Darius JASAITIS Lietuvos socialdemokratų partija 

29. Pagėgių Virginijus KOMSKIS Partija Tvarka ir teisingumas 

30. Pakruojo rajono Saulius GEGIECKAS Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

31. Palangos miesto Šarūnas VAITKUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

32. Panevėžio miesto Rytis Mykolas 

RAČKAUSKAS 

Visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys 

už sąrašą KARTU“ 

33. Panevėžio rajono Povilas ŽAGUNIS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

34. Pasvalio rajono Gintautas GEGUŽINSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

35. Plungės rajono Audrius KLIŠONIS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

36. Prienų rajono Alvydas VAICEKAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija 

37. Radviliškio 

rajono 

Antanas ČEPONONIS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

38. Raseinių rajono Algirdas GRICIUS Darbo partija 

39. Rietavo Antanas ČERNECKIS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

40. Rokiškio rajono Antanas VAGONIS Lietuvos socialdemokratų partija 

41. Skuodo rajono Petras PUŠINSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

42. Šakių rajono Juozas BERTAŠIUS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

43. Šalčininkų rajono Zdzislav PALEVIČ Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė partija 

Rusų aljansas 

44. Šiaulių miesto Artūras VISOCKAS Visuomeninis rinkimų komitetas „Artūro Visocko 

nepartinis sąrašas“ 

45. Šiaulių rajono Antanas BEZARAS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

46. Šilalės rajono Jonas GUDAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

47. Šilutės rajono Vytautas LAURINAITIS Partija Tvarka ir teisingumas 

48. Širvintų rajono Živilė PINSKUVIENĖ Darbo partija 

49. Švenčionių rajono Rimantas KLIPČIUS Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

50. Tauragės rajono Sigitas MIČIULIS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

52. Trakų rajono Edita RUDELIENĖ Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

53. Ukmergės rajono Rolandas JANICKAS Darbo partija 

54. Utenos rajono Alvydas KATINAS Lietuvos socialdemokratų partija 

http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas87280/Kandidato87280Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72284/Kandidato72284Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas71188/Kandidato71188Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas83565/Kandidato83565Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81500/Kandidato81500Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72211/Kandidato72211Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72033/Kandidato72033Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72843/Kandidato72843Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas76930/Kandidato76930Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas76899/Kandidato76899Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas86340/Kandidato86340Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas78928/Kandidato78928Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75779/Kandidato75779Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81729/Kandidato81729Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas74938/Kandidato74938Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas76204/Kandidato76204Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas86014/Kandidato86014Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72989/Kandidato72989Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas71373/Kandidato71373Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas71373/Kandidato71373Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas80943/Kandidato80943Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75184/Kandidato75184Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas82572/Kandidato82572Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas79330/Kandidato79330Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73132/Kandidato73132Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73774/Kandidato73774Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75402/Kandidato75402Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75477/Kandidato75477Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas74818/Kandidato74818Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73368/Kandidato73368Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas84114/Kandidato84114Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas71473/Kandidato71473Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas78611/Kandidato78611Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas73224/Kandidato73224Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas88315/Kandidato88315Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/452_lt/Kandidatai/Kandidatas87565/Kandidato87565Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas86244/Kandidato86244Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas75599/Kandidato75599Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/452_lt/Kandidatai/Kandidatas87759/Kandidato87759Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas82495/Kandidato82495Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas78220/Kandidato78220Anketa.html
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Savivaldybė Išrinktas meras Partijos, koalicijos pavadinimas 

55. Varėnos rajono Algis KAŠĖTA Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

56. Vilkaviškio 

rajono 

Algirdas NEIBERKA  ietuvos socialdemokratų partija 

57. Vilniaus miesto Remigijus ŠIMAŠIUS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

58. Vilniaus rajono Marija REKST Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė partija 

Rusų aljansas 

59. Visagino Dalia ŠTRAUPAITĖ Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

60. Zarasų rajono Nikolajus GUSEVAS Lietuvos socialdemokratų partija 

 

Pakartotinio balsavimo metu, kuris vyko 40-šimtyje savivaldybių, į rinkėjų sąrašus buvo 

įrašyta 1 957 971 rinkėjas. Rinkimuose dalyvavo 758 329 rinkėjai. 

 

3.6. Rinkėjų aktyvumas 

 

2015 m. kovo 1 d. rinkimuose į rinkėjų sąrašus buvo įrašyta 2 551 516 rinkėjų. Savivaldybių 

tarybų narių – merų rinkimuose dalyvavo 47,17 proc. rinkėjų, o savivaldybių tarybų narių 

rinkimuose – 47,18 proc. rinkėjų. Rinkėjų aktyvumas savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose 

ir savivaldybių tarybų narių rinkimuose skiriasi nežymiai - 0,01 proc. Šis skirtumas rodo, kad ne 

visi rinkėjai, balsavę už savivaldybės tarybos narius, taip pat balsavo ir savivaldybės tarybos nario – 

mero rinkimuose. To priežastis galėjo būti neįmestas į balsadėžę savivaldybės tarybos nario – mero 

rinkimų biuletenis.  

Negaliojančių biuletenių skaičius savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose – 2,71 proc. 

(galiojančių biuletenių – 97,29 proc.), savivaldybių tarybų narių rinkimuose – 4,87 proc. (95,13 

proc.). Savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose negaliojančių biuletenių procentas mažesnis 

negu savivaldybių tarybų narių rinkimuose. To priežastis galėjo būti paprastesnė savivaldybės 

tarybos nario – mero biuletenio forma. Negaliojančių rinkimų biuletenių procentas nėra neįprastas.  

2015 m. kovo 15 d. pakartotiniame balsavime rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis: 

savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose – 38,73 proc., t.y. 8,44 proc. To galima priežastis – 

rinkėjų kandidatas nepateko į antrąjį turą, todėl dalis rinkėjų nėjo balsuoti už kitą kandidatą.  

2011 metų savivaldybių tarybų rinkimuose rinkėjų aktyvumas buvo 39,73 proc., 2007 – 41,3 

proc. Padidėjusį 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų aktyvumą galėjo sąlygoti tik šiuose 

rinkimuose pirmą kartą renkami savivaldybės tarybos nariai – merai, aktyvesnė rinkimų kampanija.  

  

http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas83048/Kandidato83048Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72233/Kandidato72233Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas83177/Kandidato83177Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas84929/Kandidato84929Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas86526/Kandidato86526Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81402/Kandidato81402Anketa.html
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52 lentelė. Rinkėjų aktyvumas 2015 m. kovo 1 d.:  

Savivaldybė 

Apylinkių skaičius 

Rinkėjų 

skaičius 

Dalyvavo 

(pagal merų rinkimų 

protokolus) 

iš viso 

protokolų duomenis atsiuntė 

skaičius % 
merų 

kitų tarybos 

narių 

pirmumo 

balsų 

1. Akmenės rajono 23 23 23 23 19323 9974 51,62% 

2. Alytaus miesto 24 24 24 24 49472 25195 50,93% 

3. Alytaus rajono 45 45 45 45 26984 15748 58,36% 

4. Anykščių rajono 35 35 35 35 24793 12347 49,80% 

5. Birštono 3 3 3 3 4111 2642 64,27% 

6. Biržų rajono 32 32 32 32 24832 12858 51,78% 

7. Druskininkų 14 14 14 14 18984 11327 59,67% 

8. Elektrėnų 15 15 15 15 21551 10222 47,43% 

9. Ignalinos rajono 26 26 26 26 15876 8879 55,93% 

10. Jonavos rajono 26 26 26 26 37609 17327 46,07% 

11. Joniškio rajono 36 36 36 36 21647 10241 47,31% 

12. Jurbarko rajono 31 31 31 31 25962 11968 46,10% 

13. Kaišiadorių 

rajono 

30 30 30 30 27823 11969 43,02% 

14. Kalvarijos 17 17 17 17 9844 5320 54,04% 

15. Kauno miesto 91 91 91 91 262295 120727 46,03% 

16. Kauno rajono 48 48 48 48 74317 32290 43,45% 

17. Kazlų Rūdos 14 14 14 14 10702 5147 48,09% 

18. Kelmės rajono 40 40 40 40 27403 12822 46,79% 

19. Kėdainių rajono 52 52 52 52 44706 20825 46,58% 

20. Klaipėdos 

miesto 

54 54 54 54 134637 49772 36,97% 

21. Klaipėdos 

rajono 

32 32 32 32 43377 16466 37,96% 

22. Kretingos 

rajono 

40 40 40 40 33781 14514 42,96% 

23. Kupiškio rajono 24 24 24 24 17018 8603 50,55% 

24. Lazdijų rajono 30 30 30 30 19697 11910 60,47% 

25. Marijampolės 39 39 39 39 51737 21713 41,97% 

26. Mažeikių 

rajono 

38 38 38 38 47912 17806 37,16% 

27. Molėtų rajono 24 24 24 24 18091 8393 46,39% 

28. Neringos 3 3 3 3 3965 2210 55,74% 

29. Pagėgių 11 11 11 11 8447 5143 60,89% 

30. Pakruojo rajono 38 38 38 38 19237 8828 45,89% 

31. Palangos 

miesto 

7 7 7 7 14236 7712 54,17% 

32. Panevėžio 

miesto 

29 29 29 29 84752 32196 37,99% 

33. Panevėžio 

rajono 

41 41 41 41 34185 13772 40,29% 

34. Pasvalio rajono 35 35 35 35 24271 10678 43,99% 

35. Plungės rajono 28 28 28 28 31931 13476 42,20% 

36. Prienų rajono 30 30 30 30 25126 13000 51,74% 

37. Radviliškio 

rajono 

42 42 42 42 34682 16484 47,53% 

38. Raseinių rajono 46 46 46 46 31089 18783 60,42% 

39. Rietavo 9 9 9 9 7347 3636 49,49% 

40. Rokiškio rajono 39 39 39 39 29580 13364 45,18% 

41. Skuodo rajono 22 22 22 22 17583 7488 42,59% 

42. Šakių rajono 34 34 34 34 27669 12712 45,94% 

http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7761.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7763.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7762.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7764.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7765.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7766.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7767.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7768.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7769.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7770.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7771.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7772.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7773.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7773.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7774.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7775.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7776.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7777.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7778.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7779.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7780.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7780.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7781.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7781.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7782.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7782.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7783.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7784.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7785.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7786.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7786.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7787.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7788.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7789.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7790.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7791.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7791.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7792.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7792.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7793.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7793.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7794.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7795.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7796.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7797.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7797.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7798.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7799.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7800.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7801.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7802.html
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Savivaldybė 

Apylinkių skaičius 

Rinkėjų 

skaičius 

Dalyvavo 

(pagal merų rinkimų 

protokolus) 

iš viso 

protokolų duomenis atsiuntė 

skaičius % 
merų 

kitų tarybos 

narių 

pirmumo 

balsų 

43. Šalčininkų 

rajono 

36 36 36 36 29688 17927 60,38% 

44. Šiaulių miesto 34 34 34 34 88646 36226 40,87% 

45. Šiaulių rajono 39 39 39 39 36735 14286 38,89% 

46. Šilalės rajono 27 27 27 27 22334 13469 60,31% 

47. Šilutės rajono 37 37 37 37 38994 18672 47,88% 

48. Širvintų rajono 24 24 24 24 14913 8621 57,81% 

49. Švenčionių 

rajono 

27 27 27 27 23449 14155 60,37% 

50. Tauragės rajono 34 34 34 34 37866 18230 48,14% 

51. Telšių rajono 33 33 33 33 39091 16281 41,65% 

52. Trakų rajono 28 28 28 28 29157 16789 57,58% 

53. Ukmergės 

rajono 

39 39 39 39 33458 15164 45,32% 

54. Utenos rajono 30 30 30 30 36825 19410 52,71% 

55. Varėnos rajono 32 32 32 32 21733 12595 57,95% 

56. Vilkaviškio 

rajono 

43 43 43 43 35683 13692 38,37% 

57. Vilniaus miesto 151 151 151 151 437989 221417 50,55% 

58. Vilniaus rajono 53 53 53 53 80297 40946 50,99% 

59. Visagino 16 16 16 16 20105 10276 51,11% 

60. Zarasų rajono 23 23 23 23 15969 8918 55,85% 

Iš viso: 2003 2003 2003 2003 2551516 1203561 47,17% 

53 lentelė. Rinkėjų aktyvumas 2015 m. kovo 15 d.:  

Savivaldybė 

Apylinkių skaičius 

Rinkėjų 

skaičius 

Dalyvavo 

(pagal merų rinkimų protokolus) 

iš viso 

protokolų duomenis 

atsiuntė skaičius % 

merų 

1. Akmenės rajono 23 23 19311 8911 46,14% 

3. Alytaus rajono 45 45 26990 12738 47,20% 

4. Anykščių rajono 35 35 24786 11040 44,54% 

6. Biržų rajono 32 32 24832 11842 47,69% 

8. Elektrėnų 15 15 21550 6519 30,25% 

11. Joniškio rajono 36 36 21640 8551 39,51% 

12. Jurbarko rajono 31 31 25961 9892 38,10% 

13. Kaišiadorių rajono 30 30 27853 9763 35,05% 

14. Kalvarijos 17 17 9847 4179 42,44% 

15. Kauno miesto 91 91 262263 116135 44,28% 

17. Kazlų Rūdos 14 14 10706 4046 37,79% 

18. Kelmės rajono 40 40 27401 10401 37,96% 

19. Kėdainių rajono 52 52 44706 18717 41,87% 

20. Klaipėdos miesto 54 54 134641 34961 25,97% 

21. Klaipėdos rajono 32 32 43387 11536 26,59% 

22. Kretingos rajono 40 40 33771 10498 31,09% 

23. Kupiškio rajono 24 24 17023 7582 44,54% 

26. Mažeikių rajono 38 38 47906 13401 27,97% 

30. Pakruojo rajono 38 38 19231 7496 38,98% 

32. Panevėžio miesto 29 29 84737 25229 29,77% 

35. Plungės rajono 28 28 31950 10948 34,27% 

http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7803.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7803.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7804.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7805.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7806.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7807.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7808.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7809.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7809.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7810.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7811.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7812.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7813.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7813.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7814.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7815.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7816.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7816.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7817.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7818.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7819.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7820.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7835.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7836.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7837.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7838.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7865.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7841.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7862.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7842.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7864.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7830.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7863.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7844.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7843.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7831.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7845.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7846.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7847.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7848.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7849.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7832.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7825.html
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54 lentelė. Rinkėjų aktyvumas rinkimuose 1990-2015 m.: 

Data Rinkimai 

Iš viso Iš jų užsienyje 

rinkėjų 

sk. 
dalyvavo proc. 

rinkėjų 

sk. 
dalyvavo proc. 

2015 03 15 Savivaldybių tarybų rinkimai, 

II ratas 

1 957 971 758 329 38,73 - - - 

2015 03 01 Savivaldybių tarybų rinkimai, 

I ratas 

2 551 516 1 203 561 47,17 - - - 

2014 05 25 Prezidento rinkimai, II ratas 2 559 398 1 212 374 47,37 18 904 14 924 78,95 

2014 05 11 Prezidento rinkimai, I ratas 2 553 335 1 333 666 52,23 15 744 13 241 84,1 

2012 10 28  Seimo rinkimai, II ratas 2 438 641 875 681 35,91 16 954 10 585 62,43 

2012 10 14  Seimo rinkimai 2 588 418 1 369 909 52,92 17 009 13 057 76,77 

2011 02 27 Savivaldybių tarybų rinkimai 2 637 733 1 162 615 44,08 - - - 

2009 06 07 Rinkimai į Europos 

Parlamentą 

2 692 397 564 803 20,98 15 882 10 201 64,23 

2009 05 17 Prezidento rinkimai 2 691 603 1 393 278 51,76 19 872 15 241 76,7 

2008 10 28 Seimo rinkimai, II ratas 2 581 305 835 636 32,37 15 461 7 776 50,29 

2008 10 12 Seimo rinkimai, I ratas ir 

Referendumas dėl Ignalinos 

atominės elektrinės darbo 

pratęsimo 

2 696 090 1 309 965 48,59 16 249 10 345 63,67 

2007 02 25 Savivaldybių tarybų rinkimai 2 694 909 1 112 981 41,3 - - - 

2004 10 10 Seimo rinkimai 2 666 196 1 228 653 46,08 16 980 9 313 54,85 

2004 06 27 Prezidento rinkimai, II ratas 2 659 211 1 395 103 52,46 17 244 11 570 67,1 

2004 06 13 Rinkimai į Europos 

Parlamentą 

2 654 311 1 284 050 48,38 15 882 10 201 64,23 

2004 06 13 Prezidento rinkimai, I ratas 2 655 309 1 285 067 48,4 16 866 11 014 65,3 

2003 05 10-

11 

Referendumas dėl  narystės 

ES 

2 638 886 1 672 317 63,37 16 132 13 776 85,4 

2003 01 05 Prezidento rinkimai, II ratas 2 727 805 1 436 322 52,65 apie 10 

000 

6 961 69,61 

2002 12 22 Savivaldybių tarybų rinkimai 2 706 761 1 457 022 53,83 - - - 

2002 12 22 Prezidento rinkimai, I ratas 2 719 608 1 466 536 53,92 apie 10 

000 

7 412 74,12 

36. Prienų rajono 30 30 25129 9981 39,72% 

37. Radviliškio rajono 42 42 34679 12078 34,83% 

38. Raseinių rajono 46 46 31109 14459 46,48% 

40. Rokiškio rajono 39 39 29588 10823 36,58% 

41. Skuodo rajono 22 22 17585 6185 35,17% 

42. Šakių rajono 34 34 27647 10306 37,28% 

44. Šiaulių miesto 34 34 88668 27275 30,76% 

45. Šiaulių rajono 39 39 36723 9888 26,93% 

46. Šilalės rajono 27 27 22337 11269 50,45% 

47. Šilutės rajono 37 37 38994 13117 33,64% 

48. Širvintų rajono 24 24 14916 7879 52,82% 

49. Švenčionių rajono 27 27 23461 12282 52,35% 

50. Tauragės rajono 34 34 37897 18817 49,65% 

51. Telšių rajono 33 33 39087 11630 29,75% 

53. Ukmergės rajono 39 39 33447 12212 36,51% 

55. Varėnos rajono 32 32 21764 12053 55,38% 

57. Vilniaus miesto 151 151 438401 187530 42,78% 

59. Visagino 16 16 20080 8685 43,25% 

60. Zarasų rajono 23 23 15967 7475 46,82% 

Iš viso: 1473 1473 1957971 758329 38,73% 

http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7826.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7827.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7828.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7850.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7851.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7856.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7833.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7861.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7858.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7859.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7860.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7857.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7852.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7853.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7855.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7839.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7829.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7834.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/apygardos_rezultatai7840.html
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Data Rinkimai 

Iš viso Iš jų užsienyje 

rinkėjų 

sk. 
dalyvavo proc. 

rinkėjų 

sk. 
dalyvavo proc. 

2000 10 08 Seimo rinkimai 2 626 321 1 539 743 58,63 11 539 5 623 48,73 

2000 03 19 Savivaldybių tarybų rinkimai 2 603 380 1 411 099 54,2 - - - 

1998 01 04 Prezidento rinkimai, II  ratas 2 630 681 1 937 786 73,7 11 717 5 434 46,38 

1997 12 21 Prezidento rinkimai, I ratas 2 624 312 1 875 148 71,45 11 784 5 391 45,75 

1997 03 23 Savivaldybių tarybų rinkimai 2 579 449 1 029 716 39,92 - - - 

1996 10 20 Seimo rinkimai 2 597 530 1 374 673 52,92 9 501 3 970 41,8 

1995 03 25 Savivaldybių tarybų rinkimai 2 542 717 1 140 220 44,84 4 461 1 706 38,2 

1993 02 14 Prezidento rinkimai 2 568 016 2 019 015 78,62 7 550 6 595 87,3 

1992 10 25 Seimo rinkimai 2 549 952 1 919 073 75,26 apie 2 

500 

apie 2 

000 

80 

1990 02 24 Aukščiausiosios Tarybos – 

Atkuriamojo Seimo rinkimai 

2 581 485 1 839 300 71,25 - - - 

4. 2015 M. KOVO 1 D. NAUJŲ RINKIMŲ Į LR SEIMĄ APŽVALGA 

4.1. Kandidatai 

 

2014 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Seime atsiradus laisvai Lietuvos Respublikos 

Seimo nario, išrinkto vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4, vietai, VRK paskelbė 

naujus rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4, 

kurie buvo surengti  2015 m. kovo 1 d., antrasis rinkimų turas buvo surengtas 2015 m. kovo 15 d. 

2015 m. kovo 1 dienos naujuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą politinės 

kampanijos dalyviais užsiregistravo 11 partijų ir 2 pretendentai į kandidatus.  

Politinės kampanijos dalyviai: 

1. Darbo partija 

2. „Drąsos kelias“ politinė partija  

3. Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

4. Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

5. Lietuvos liaudies partija 

6. Lietuvos respublikos liberalų sąjūdis 

7. Lietuvos socialdemokratų partija 

8. Lietuvos žaliųjų partija 

9. Partija tvarka ir teisingumas 

10. Tautininkų sąjunga 

11. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 

12. Aušra Maldeikienė 

13. Žydrūnas Plytnikas 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas numato, kad asmenys, nusprendę išsikelti 

kandidatais į Seimo narius,  privalo surinkti tūkstantį tos apygardos rinkėjų parašų, patvirtinančių 
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kandidato išsikėlimą. Iš dviejų išsikelti nusprendusių asmenų įstatymu nustatytą parašų skaičių 

surinko tik Žydrūnas Plytnikas.  

VRK, patikrinusi visų kandidatų pareiškinius dokumentus, įregistravo dvylika kandidatų į 

Seimo narius vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4. 

55 lentelė. Kandidatai vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4: 

Nr. Kandidatas į Seimo narius Partija 

1. Anžela Andruškevič „Drąsos kelias“ politinė partija 

2. Lilijana Astra Lietuvos liaudies partija 

3. Renata Cytacka Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

4. Algis Čaplikas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

5. Ričardas Garuolis Tautininkų sąjunga 

6. Vanda Birutė Ginevičienė Partija Tvarka ir teisingumas 

7. Šarūnas Gustainis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

8. Radvilė Morkūnaitė-Mikulienienė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 

9. Žydrūnas Plytnikas Išsikėlė pats 

10. Algirdas Raslanas Lietuvos socialdemokratų partija 

11. Joana Tamkevičiūtė Lietuvos žaliųjų partija 

12. Gediminas Vagnorius Darbo partija 

4.2. Rinkimų rezultatai 

 

2015 m. kovo 1 d. rinkimuose į Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4, 

kurią sudaro 18 rinkimų apylinkių, viso balsavo 22 529 rinkėjai. Nė vienas kandidatas nesurinko 

balsų tiek, kad nugalėtų jau pirmajame ture.  

56 lentelė. Balsavimo rezultatai Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4: 

 

Kandidatas 

apylinkėse  paštu iš viso % nuo 

galiojanči

ų 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavus

ių rinkėjų 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  4646 360 5006 24,05% 22,22% 

Šarūnas Gustainis  4220 203 4423 21,25% 19,63% 

Algis Čaplikas  2204 133 2337 11,23% 10,37% 

Renata Cytacka  2272 61 2333 11,21% 10,36% 

Algirdas Raslanas  2034 147 2181 10,48% 9,68% 

Gediminas Vagnorius  1304 73 1377 6,62% 6,11% 

Žydrūnas Plytnikas  1221 67 1288 6,19% 5,72% 

Vanda Birutė Ginevičienė  657 41 698 3,35% 3,10% 

Joana Tamkevičiūtė  552 28 580 2,79% 2,57% 

Ričardas Garuolis  297 19 316 1,52% 1,40% 

Anžela Andruškevič  161 9 170 0,82% 0,75% 

Lilijana Astra  100 4 104 0,50% 0,46% 

Iš viso 19668  1145  20813  100,00%  92,38%  

 

http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87326_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87277_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand83782_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87392_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand85214_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87391_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand85347_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand81837_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand83742_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87393_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87388_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand80423_sav7822_1_1_.html
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57 lentelė. Balsavimo rezultatai Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 po antrojo rinkimų turo: 

Kandidatas apylinkėse paštu iš viso 

% nuo 

galiojančių 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavusi

ų rinkėjų 

Šarūnas Gustainis 9425 662 10087 54,74% 50,78% 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  7676 663 8339 45,26% 41,98% 

 

VRK 2015 m. kovo 22 d. savo sprendimu Nr. Sp-129 „Dėl 2015 m. kovo 1 d. naujų rinkimų 

į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 galutinių rezultatų 

patvirtinimo“ patvirtino 2015 m. kovo 1 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą 

vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 galutinius rezultatus ir nustatė, kad pagal 

balsavimo rezultatus daugiausia rinkėjų balsų gavęs Šarūnas Gustainis išrinktas Lietuvos 

Respublikos Seimo nariu. 

 

4.3. Rinkėjų aktyvumas 

 

2015 m. kovo 1 d. Seimo rinkimų pirmame ture buvo registruota 42 708 rinkėjų, iš jų 

dalyvavo 22 529 (52,75%). Šis aktyvumas, palyginti su 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos 

Seimo rinkimais, yra mažesnis, nes 2012 m. spalio 14 d. rinkimų metu Žirmūnų apygardoje rinkėjų 

aktyvumas buvo 59,91%. Antrame rinkimų ture 2015 m. kovo 15 d. aktyvumas buvo 47,01%, o 

2012 m. – 40, 76.  

58 lentelė. Rinkėjų aktyvumas Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 

Apygarda Rinkimų 

ratas 

Rinkėjų 

skaičius 

Apylinkių skaičius Dalyvavo rinkėjų 

10 val. 14 val. 19 val. 

4. Žirmūnų I 42728 18 4,94% 26,59% 47,81% 

 II 42769 18 5,12% 23,10% 40,78% 

 

2015 m. kovo 1 d. Seimo rinkimai vyko kartu su savivaldybių tarybų rinkimais, todėl tai turėjo 

įtakos aktyvumui. 

  

http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87277_sav7822_1_1_.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sm_kand87326_sav7822_1_1_.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1018093&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1018093&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1018093&p_tr2=2
http://www.2013.vrk.lt/2015_seimo_rinkimai/output_lt/rinkimu_diena2/rinkeju_aktyvumas_apylinkeapo78672turas.html
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5. PAKARTOTINIŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ 

APŽVALGA 
 

2015 m. birželio 7 d. vyko pakartotiniai Širvintų rajono savivaldybės tarybos  nario – mero 

ir Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimai. Šie rinkimai surengti pakartotinai po to, kai buvo 

panaikinti 2015 m. kovo 1 d. rinkimų rezultatai Trakų rajono savivaldybėje ir savivaldybės tarybos 

nario - mero rinkimų rezultatai Širvintų rajono savivaldybėje. 2015 m. birželio 21 d. vyko 

pakartotiniai savivaldybių tarybų rinkimai Šilutėje, kurioje rinkimų rezultatai taip buvo panaikinti.  

5.1. Trakų rajono savivaldybė 

Trakų rajono savivaldybėje buvo iškelti 8 kandidatai į tarybos narius – merus: 

Vladyslav Kravčun - iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

Dangutė Mikutienė - iškėlė Darbo partija, Lietuvos žaliųjų partija 

Marija Puč - iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė partija Rusų aljansas 

Nijolė Romaškienė - iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 

Edita Rudelienė - iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Vydūnas Sadauskas - iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

Audronė Virganavičiūtė - iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas 

Vytautas Zalieckas - iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija 

2015 m. kovo 1 d. rinkimuose kandidatais į savivaldybės tarybos narius – merus buvo iškelti 

7 asmenys. 2015 m. birželio 7 d. pakartotiniuose rinkimuose kandidatų padaugėjo, nes savo 

kandidatą kėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 

 

Kandidatų sąrašus į savivaldybės tarybos narius iškėlė 8 partijos ir 1 partijų koalicija: 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

12 Lietuvos žaliųjų partija 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ 

20 Darbo partija 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 

26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

 

Viso kandidatų sąrašuose buvo iškelti 323 kandidatai į tarybos narius. 
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Daugiamandatėje apygardoje 24 mandatus pasidalino 7 partijos, peržengusios 4 proc. 

rinkėjų balsų barjerą: 

59 lentelė. Rinkimų rezultatai daugiamandatėje Trakų rajono rinkimų apygardoje pakartotinių rinkimų metu 

Rinkimų 

Nr. 

Kandidatų sąrašo pavadinimas Paduotų balsų skaičius 

iš viso % nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Biuleteniai su 

pirmumo 

balsais, % 

Mandatų 

skaičius 

26 Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

3014 24,05% 59,06% 6 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 2548 20,33% 55,26% 6 

14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų 

aljanso koalicija „Valdemaro 

Tomaševskio blokas“ 

1936 15,45% 50,83% 4 

20 Darbo partija 1288 10,28% 29,66% 3 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 1015 8,10% 65,32% 2 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

942 7,52% 45,01% 2 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 604 4,82% 57,62% 1 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 248 1,98% 20,97% 0 

12 Lietuvos žaliųjų partija 166 1,32% 21,69% 0 

 Iš viso: 11761 93,86% 75,84% 24 

 

Vienmandatėje apygardoje 2 daugiausiai rinkėjų balsų surinkę kandidatai buvo Edita 

Rudelienė ir Vytautas Zalieckas, kurie pateko į antrą turą, kuris vyko 2015 m. birželio 21 d.  

60 lentelė. Rinkimų rezultatai vienmandatėje Trakų rajono rinkimų apygardoje pakartotinių rinkimų metu 1 

ture 

Kandidatas Iškėlė 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 

% nuo 

galiojančių 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Edita Rudelienė Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

3582 29,79% 28,59% 

Vytautas Zalieckas Lietuvos socialdemokratų partija 2541 21,13% 20,28% 

Dangutė Mikutienė Darbo partija, Lietuvos žaliųjų partija 1987 16,52% 15,86% 

Marija Puč Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė 

partija Rusų aljansas 

1714 14,25% 13,68% 

Vydūnas Sadauskas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 944 7,85% 7,53% 

Nijolė Romaškienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

535 4,45% 4,27% 

Vladyslav Kravčun Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 493 4,10% 3,93% 

Audronė 

Virganavičiūtė 

Partija Tvarka ir teisingumas 230 1,91% 1,84% 

Iš viso: 12026 100,00% 95,99% 

 

 

http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos7879_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos7879_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8347_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8616_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8616_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8616_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8451_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8432_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8573_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8573_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8442_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8582_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8313_gauti_balsai_apygardoje7911.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87759_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87809_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87583_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87693_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87858_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87653_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87627_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87719_sav7911_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87719_sav7911_1_1.html
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Per 2015 m. birželio 21 d. pakartotinį balsavimą daugiausiai rinkėjų balsų gavo Edita 

Rudelienė, kuri buvo išrinkta Trakų rajono savivaldybės tarybos nare – mere.  

61 lentelė. Rinkimų rezultatai vienmandatėje Trakų rajono rinkimų apygardoje pakartotinių rinkimų metu 2 

ture 

 

2015 m. birželio 7 d. vykusiuose rinkimuose Trakų rajono savivaldybėje dalyvavo: 

savivaldybių tarybų narių merų rinkimuose – 43,33 proc. rinkėjų, savivaldybių tarybų narių 

rinkimuose – 43,36 proc. Tai yra apie 14 proc. mažiau negu 2015 m. kovo 1 d. rinkimuose, kuriuose 

dalyvavo 57,58 proc. visų rinkėjų.  

5.2. Širvintų rajono savivaldybė 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose buvo registruoti 7 kandidatai: 

Elena Davidavičienė - iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

Andrius Jozonis - iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija 

Živilė Pinskuvienė - iškėlė Darbo partija 

Jonas Purvaneckas - iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

Audrius Skaistys - iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 

Rita Tamašunienė - iškėlė Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė partija Rusų aljansas 

Darius Valkauskas - iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

 

2015 m. birželio 7 d. daugiausiai rinkėjų balsų surinko Živilė Pinskuvienė, kuri buvo 

išrinkta Širvintų savivaldybės tarybos nare – mere jau pirmame rinkimų ture.  

  

Kandidatas Iškėlė 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 

% nuo 

galiojančių 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Edita Rudelienė Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

5336 57,77% 56,89% 

Vytautas Zalieckas Lietuvos socialdemokratų partija 3901 42,23% 41,59% 

Iš viso: 9237 100,00% 98,48% 

http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/rezultatai_sav_kand88311_sav7928_2_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/rezultatai_sav_kand88312_sav7928_2_1.html
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62 lentelė. Rinkimų rezultatai vienmandatėje Širvintų rajono rinkimų apygardoje pakartotinių rinkimų metu 

1 ture 

 

Šiuose rinkimuose rinkėjų aktyvumas buvo 50,93 proc., t.y. 6,88 proc. mažesnis negu 2015 m. 

kovo 1 d. rinkimuose, kai jis siekė 57,81 proc.  

 

5.3. Šilutės rajono savivaldybė 

 

Šilutės rajono savivaldybėje į tarybos narius – merus buvo iškelti 8 kandidatai: 

Tomas Budrikis - iškėlė Darbo partija 

Arvydas Jakas - iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

Jonas Jatautas - iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Vytautas Laurinaitis - iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas 

Alfredas Stasys Nausėda - iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija 

Virgilijus Pozingis - iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

Sandra Tamašauskienė - iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 

Daiva Žebelienė - iškėlė Visuomeninis rinkimų komitetas „Už žmonių valdžią“ 

 

Kandidatų sąrašus iškėlė 7 partijos ir 1 visuomeninis rinkimų komitetas: 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 

11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

Kandidatas Iškėlė 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 

% nuo 

galiojančių 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Živilė PINSKUVIENĖ Darbo partija 5063 68,22% 67,17% 

Andrius JOZONIS Lietuvos socialdemokratų partija 904 12,18% 11,99% 

Jonas PURVANECKAS Lietuvos laisvės sąjunga 

(liberalai) 

457 6,16% 6,06% 

Rita TAMAŠUNIENĖ Lietuvos lenkų rinkimų akcija, 

Politinė partija Rusų aljansas 

335 4,51% 4,44% 

Elena 

DAVIDAVIČIENĖ 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

296 3,99% 3,93% 

Audrius SKAISTYS Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

238 3,21% 3,16% 

Darius VALKAUSKAS Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

129 1,74% 1,71% 

Iš viso: 7422 100,00% 98,46% 

http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87565_sav7921_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87564_sav7921_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87563_sav7921_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87562_sav7921_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87566_sav7921_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87566_sav7921_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87652_sav7921_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_2_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87567_sav7921_1_1.html
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13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

20 Darbo partija 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už žmonių valdžią“ 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 

26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

 

Viso kandidatų sąrašuose buvo iškelta 366 kandidatų. 

 

24 savivaldybių tarybų narių mandatus pasidalino rinkimuose dalyvavusios partijos ir 1 

visuomeninis rinkimų komitetas: 

63 lentelė. Rinkimų rezultatai daugiamandatėje Šilutės rajono rinkimų apygardoje pakartotinių rinkimų 

metu 

 

Vienmandatėje apygardoje 2 daugiausiai balsų surinkę kandidatai buvo Arvydas Jakas ir 

Vytautas Laurinaitis, kurie dalyvavo pakartotiniame balsavime 2015 m. liepos 5 d.  

64 lentelė. Rinkimų rezultatai vienmandatėje Šilutės rajono rinkimų apygardoje pakartotinių rinkimų metu 1 

ture 

Kandidatas Iškėlė 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 

% nuo 

galiojančių 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Vytautas LAURINAITIS Partija Tvarka ir 

teisingumas 

4379 29,75% 28,75% 

Arvydas JAKAS Lietuvos laisvės sąjunga 

(liberalai) 

2527 17,17% 16,59% 

Alfredas Stasys Lietuvos socialdemokratų 2516 17,10% 16,52% 

Rinkimų 

Nr. 
Kandidatų sąrašo pavadinimas 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 

% nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Biuleteniai 

su pirmumo 

balsais, % 

Mandatų 

skaičius 

2 Lietuvos socialdemokratų partija 3235 21,24% 56,04% 6 

25 Partija Tvarka ir teisingumas 3149 20,68% 51,10% 5 

11 Lietuvos laisvės sąjunga 

(liberalai) 

1909 12,53% 39,03% 3 

3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

1570 10,31% 43,31% 3 

26 Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

1412 9,27% 57,22% 2 

13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

1142 7,50% 54,64% 2 

23 Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Už žmonių valdžią“ 

895 5,88% 46,37% 2 

20 Darbo partija 842 5,53% 31,83% 1 

Iš viso: 14154 92,93% 74,59% 24 

http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88167_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87972_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88018_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9224_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9459_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9309_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9309_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9450_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9450_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8746_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos8746_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9319_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9319_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos10375_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos10375_gauti_balsai_apygardoje7923.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/partijos9328_gauti_balsai_apygardoje7923.html
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Kandidatas Iškėlė 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 

% nuo 

galiojančių 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

NAUSĖDA partija 

Jonas JATAUTAS Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

1650 11,21% 10,83% 

Sandra 

TAMAŠAUSKIENĖ 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

1204 8,18% 7,90% 

Daiva ŽEBELIENĖ Visuomeninis rinkimų 

komitetas „Už žmonių 

valdžią“ 

990 6,73% 6,50% 

Virgilijus POZINGIS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

853 5,80% 5,60% 

Tomas BUDRIKIS Darbo partija 598 4,06% 3,93% 

Iš viso: 14717 100,00% 96,63% 

 

Per 2015 m. liepos 5 d. pakartotinį balsavimą daugiausiai rinkėjų balsų gavo Vytautas 

Laurinaitis, kuris buvo išrinktas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariu – meru.  

65 lentelė. Rinkimų rezultatai vienmandatėje Šilutės rajono rinkimų apygardoje pakartotinių rinkimų metu 2 

ture 

 

Rinkėjų aktyvumas 2015 m. birželio 21 d. rinkimuose Šilutės rajono savivaldybėje siekė 

39,25 proc. ir buvo beveik 9 proc. mažiau aktyvūs negu 2015 m. kovo 1 d. rinkimuose. 

 

6. NAUJŲ RINKIMŲ Į LR SEIMĄ VIENMANDATĖJE VARĖNOS-

EIŠIŠKIŲ RINKIMŲ APYGARDOJE NR.70 APŽVALGA  
 

VRK 2015 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. Sp-120 „Dėl naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos 

Seimą vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 paskelbimo“ paskelbė naujus 

rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 

ir nusprendė juos surengti 2015 m. birželio 7 d. 

Nauji rinkimai  į Seimą vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 buvo 

surengti po to, kai šioje apygardoje į Seimą išrinktas Algis Kašėta laimėjo 2015 m. kovo 1 dienos 

Kandidatas Iškėlė 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 

% nuo 

galiojančių 

biuletenių 

% nuo 

dalyvavusių 

rinkėjų 

Vytautas 

LAURINAITIS 

Partija Tvarka ir teisingumas 5389 53,88% 52,98% 

Arvydas JAKAS Lietuvos laisvės sąjunga 

(liberalai) 

4612 46,12% 45,34% 

Iš viso: 10001 100,00% 98,33% 

http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88018_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88069_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88116_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88116_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88260_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand88209_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_sav_kand87930_sav7923_1_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/rezultatai_sav_kand88315_sav7932_2_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/rezultatai_sav_kand88315_sav7932_2_1.html
http://www.2013.vrk.lt/2015_3_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose2/rezultatai_sav_kand88316_sav7932_2_1.html
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savivaldybių tarybų rinkimus į mero postą ir atsisakęs Seimo nario mandato tapo Varėnos rajono 

savivaldybės meru. 

6.1. Kandidatai 

Naujuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą registravosi ir buvo paskelbti 8 

kandidatai. 7 kandidatai buvo iškelti politinių partijų, o 1 kandidatė išsikėlė pati. 

Politinės kampanijos dalyviai 

1. Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

2. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis  

3. Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 

4. Partija Tvarka ir teisingumas 

5. Gitana Markovičienė 

6. Lietuvos socialdemokratų partija 

7. Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

8. Darbo partija 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas numato, kad asmenys, nusprendę išsikelti 

kandidatais į Seimo narius privalo surinkti tūkstantį tos apygardos rinkėjų parašų, patvirtinančių 

kandidato išsikėlimą. Savarankiškai išsikėlusi Gitana Markovičienė surinko 1756 rinkėjų parašus.  

VRK, patikrinusi visų kandidatų pareiškinius dokumentus, įregistravo aštuonis kandidatus į 

Seimo narius vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70. 

66 lentelė. Kandidatai į Seimo narius vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 

Nr. Kandidatas į Seimo narius Partija 

1. Andžej Andruškevič Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

2. Juozas Baublys Lietuvos Respublikos liberalų sąjudis 

3. Vidmantas Bižokas Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 

4. Marius Juškevičius Partija Tvarka ir teisingumas 

5. Gitana Markovičienė Išsikėlė pats 

6. Vidas Mikalauskas Lietuvos socialdemokratų partija 

7. Miroslavas Monkevičius Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

8. Virginijus Varanavičius Darbo partija 

 

6.2. Rinkimų rezultatai 

 

2015 m. birželio 7 d. rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą nė vienas kandidatas 

pirmame rinkimų ture išrinktas nebuvo, todėl 2015 m. birželio 21 d. buvo surengtas pakartotinis 

balsavimas. 

 Vienmandatėje Varėnos – Eišiškių rinkimų apygardoje  pirmame ture daugiausiai balsų 

gavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandidatas Andžej Andruškevič, surinkęs 34,24 proc. balsų. 

http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas87926/Kandidato87926Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas87928/Kandidato87928Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas88166/Kandidato88166Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas87971/Kandidato87971Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas87561/Kandidato87561Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas87929/Kandidato87929Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas87927/Kandidato87927Anketa.html
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/459_lt/Kandidatai/Kandidatas88017/Kandidato88017Anketa.html
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Antras liko Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Vidas Mikalauskas, kuris surinko 24,68 

proc. balsų.  

67 lentelė. Rinkimų rezultatai Vienmandatėje Varėnos – Eišiškių rinkimų apygardoje po pirmojo turo. 

Kandidatas 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 
% nuo galiojančių 

biuletenių 

% nuo dalyvavusių 

rinkėjų 

Andžej Andruškevič 3763 34,62% 34,24% 

Vidas Mikalauskas 2712 24,95% 24,68% 

Juozas Baublys 2564 23,59% 23,33% 

Vidmantas Bižokas 582 5,35% 5,30% 

Gitana Markovičienė 512 4,71% 4,66% 

Virginijus Varanavičius 314 2,89% 2,86% 

Marius Juškevičius 235 2,16% 2,14% 

Miroslavas Monkevičius 188 1,73% 1,71% 

Iš viso: 10870 100,00% 98,91% 

 

Birželio 21 d. po pakartotinio balsavimo buvo išrinktas naujas Seimo narys Vidas 

Mikalauskas, kuris birželio 30 d. prisiekė ir jam buvo įteiktas Seimo nario pažymėjimas.   

68 lentelė. Rinkimų rezultatai Vienmandatėje Varėnos – Eišiškių rinkimų apygardoje po antrojo turo 

Kandidatas 

Paduotų balsų skaičius 

iš viso 
% nuo galiojančių 

biuletenių 

% nuo dalyvavusių 

rinkėjų 

Vidas Mikalauskas 5449 51,43% 50,25% 

Andžej Andruškevič 5145 48,57% 47,45% 

Iš viso: 10594 100,00% 97,69% 

 

6.3. Rinkėjų aktyvumas 

 

2015 m. birželio 7 d. Seimo rinkimų pirmame ture buvo registruota 30 214 rinkėjų, iš jų 

rinkimų pirmame ture dalyvavo 10 990 rinkėjai (36,37 proc.). Šis aktyvumas, palyginti su 2012 m. 

spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimais, yra mažesnis, nes 2012 m. spalio 14 d. rinkimų 

metu vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 rinkėjų aktyvumas siekė 53,94 

proc.  

Pakartotiniame balsavime 2015 m. birželio 21 d. dalyvavo 10 844 rinkėjai, arba 35,89 proc. 

visų rinkėjų skaičiaus. Tiek pirmo, tiek antro turo metu rinkėjų aktyvumas išliko panašus, tai 

reiškia, kad tie patys rinkėjai atėjo balsuoti į pirmą ir į antrą turą. Šiuo atveju situacija neatspindi 

bendros tendencijos, kadangi dažniausiai antrame rinkimų ture pastebimas mažėjantis dalyvaujančių 
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rinkėjų skaičius, nes pakartotiniame balsavime sumažėjus kandidatų iki 2, sumažėja ir rinkėjų, 

norinčių balsuoti už konkretų kandidatą, skaičius. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad rinkėjo 

pasirinktas kandidatas antrajame rinkimų ture nedalyvauja, o naujo kandidato rinkėjas palaikyti 

nenori. 

Pakartotiniame balsavime 2012 m. spalio 14 d. rinkimų metu vienmandatėje Varėnos–

Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 rinkėjų aktyvumas siekė 39,48 proc. 

7. KOMPIUTERIZAVIMAS IR RINKĖJŲ INFORMAVIMAS 

 

7.1. Rinkėjų informavimas trumpuoju telefono numeriu 1855 

 

VRK, siekdama kiekvienam rinkėjui sudaryti palankias sąlygas sužinoti visą su savivaldybių 

tarybų rinkimais susijusią informaciją, yra įsteigusi trumpąjį informacinį telefono numerį 1855. 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimams skirta paslauga veikė nuo 2015 m. gegužės 

13 d. iki 2015 m. liepos 5 d., nuo 7:00 val. ryto iki 20:00 val. vakaro. Kiekvienas rinkėjas, 

paskambinęs trumpuoju VRK informaciniu telefonu galėjo sužinoti: 

 Ar jis yra įrašytas į rinkėjų sąrašus; 

 Kurioje rinkimų apylinkėje rinkėjas gali atvykti balsuoti; 

 Apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną rinkėjas nebus savo rinkimų 

apylinkėje; 

 Kaip balsuoti, jeigu rinkėjas susirgo ir rinkimų dieną negalės nuvykti į savo rinkimų 

apylinkę; 

 Kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą ir kitą 

informaciją. 

VRK trumpuoju informaciniu telefono numeriu buvo registruojami ir pranešimai apie 

rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat rinkėjai galėjo pranešti, kad gyvena deklaruotu adresu, bet 

negavo rinkėjo kortelės. Norėdami gauti išsamią informaciją apie įrašymą į rinkėjų sąrašą, rinkėjai 

buvo prašomi pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu, asmenys 

galėjo sužinoti rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija buvo teikiama 

vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, todėl rinkėjo adreso skelbimas buvo 

apribotas. Tik  pasakę savo adresą, rinkėjai galėjo pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu yra įrašyti į 

rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu yra išrašyta rinkėjo kortelė. Visi trumpuoju informaciniu telefono 

numeriu gauti skundai buvo registruojami tik rinkėjui prisistačius. 

VRK parengė mokymo programą ir atliko darbuotojų, kurie dirbo su rinkėjų informavimo 

trumpuoju numeriu 1855 informacine paslauga, testavimą. Buvo parengti 2 testai po 20 klausimų. 
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Kiekvienas operatorius testą išlaikydavo prieš pradėdamas dirbti su informacine paslauga. Vasario 

23 d. VRK Kaune atliko „Lintel“ darbuotojų, dirbančių su rinkėjų trumpuoju numeriu, testavimą 

telefonu bei patikrino techninį pasirengimą paslaugai teikti. Rinkimų dieną dirbo 65 operatoriai. 

Informacinio numerio 1855 operatoriai interesantų skundus bei pageidavimus siųsdavo 

savivaldybėms elektroniniu paštu. Skundai bei pageidavimai buvo persiunčiami ir į VRK specialiai 

tam sukurtą el. pašto dėžutę adresu 1855@vrk.lt. VRK tikrino, ar savivaldybių rinkimų komisijos 

vykdo rinkėjų prašymus balsuoti namuose. Atsiradus poreikiui, informaciniu numeriu 1855 buvo 

teikiama ir tokia informacija, kuri nebuvo tiesiogiai susijusi su rinkimų procedūromis – 

skambinantieji buvo informuojami, kur galima susirasti informaciją apie kandidatus, apie rinkimų 

stebėtojų veiklą, apribojimus filmuojant rinkimus ir t.t. 

Nuo 2015 vasario 4 d. iki kovo 15 d. į informacinį numerį rinkėjams 1855 buvo skambinta 

9609 kartus (žr. 1 pav.). Daugiausia skambučių sulaukta kovo 1 d. – rinkimų dieną – 1410 (žr. 1 

pav.). 
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1 

4 paveikslėlis. Skambučių kiekiai nuo 2015 m. vasario 4 d. iki kovo 15 d. 

 

 

Daugiausia skambučių sulaukta dėl balsavimo namuose (rinkėjas registruojamas ir prašymas 

balsuoti namuose išsiunčiamas atitinkamai savivaldybei). Iš viso buvo užregistruoti 2 602 

skambučiai dėl balsavimo namuose. Taip pat dažnai teirautasi dėl bendros informacijos apie 

rinkimus (data, laikas ir kt.) – 1 990. Dėl balsavimo iš anksto skambinta 1 251 kartus.  

Nors balsavimas užsienyje bei laivuose nebuvo vykdomas, šis klausimas taip pat buvo 

įtrauktas į pokalbių scenarijų. Dėl balsavimo užsienyje teiravosi 62 rinkėjai, laivuose – 1. 
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Mažiausiai skambučių sulaukta dėl nusiskundimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų, papirkimų 

(60 skambučių) bei dėl balsavimo specialiuose paštuose (77). (žr. 2 pav.). 

5 paveikslėlis. Balsavimų pagal tipus pasiskirstymas 

 

 

Trumpuoju numeriu rinkėjams 1855 rinkimų dieną – kovo 1-ąją skambinta 1 409 kartus. 

Rinkimų dieną dažniausiai teirautasi bendros informacijos apie rinkimus, balsavimo tvarką, 

galimybę balsuoti kitoje apylinkėje bei kylančius nesklandumus savivaldybėse. Nemažai skambučių 

sulaukta dėl balsavimo namuose. Dažniausiai skundėsi rinkėjai, kurie nespėjo užpildyti prašymo 

balsuoti namuose.  Daugiausiai skundai susiję su kandidatų politinės reklamos iškabinimu. Du 

rinkėjų atsiųsti skundai buvo registruojami policijoje – abu atvejai dėl galimo rinkėjų pavėžėjimo, 

papirkimo. 

Antrojo rinkimų turo metu trumpuoju telefono numeriu 1855 buvo sulaukta gerokai mažiau 

skambučių (374). Kovo 15 d. savivaldybių tarybų rinkimų pakartotinio balsavimo metu trumpuoju 

informaciniu telefonu 1855 buvo teiraujamasi bendros informacijos apie rinkimus (datos, laiko ir 

pan.), tokių skambučių buvo 37,50 proc. Nemažai rinkėjų teiravosi ir kontaktinės savivaldybių ir 

apylinkių informacijos (11,97 proc.), dėl rinkėjų įrašymo į rinkėjų sąrašus (5,85 proc.), negautos ar 

pamestos rinkėjo kortelės, balsavimo namuose, spec. paštuose, nusiskundimų dėl viešosios tvarkos 

pažeidimų, rinkimų agitacijos. 

2015 m. birželio 7 d. vykusiuose pakartotiniuose savivaldybių tarybos narių ir mero 

rinkimuose Trakų rajone bei savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose Širvintų rajone, rinkėjai 

trumpuoju informaciniu telefono numeriu 1855 naudojosi palyginus mažai. Nuo 2015 gegužės 13 d. 
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iki birželio 21 d. į informacinį numerį rinkėjams 1855 buvo skambinta 206 kartus (žr. 3 pav.). 

Daugiausia skambučių sulaukta rinkimų dienomis, birželio 7 d. – 18 bei birželio 21 d. – 16 (žr. 3 

pav.). 

6 paveikslėlis. Skambučių kiekiai nuo 2015 m. gegužės 13 d. iki birželio 21 d.  

(raudonai išskirta rinkimų diena) 

 

 

Pakartotinių rinkimų metu daugiausia sulaukta bendro pobūdžio klausimų apie rinkimus, 

kandidatus. Tik 18 skambučių sulaukta dėl balsavimo namuose (rinkėjas registruojamas ir prašymas 

balsuoti namuose išsiunčiamas atitinkamai savivaldybei). Taip pat teirautasi rinkimų datos, laiko 

(18 skambučių). Dėl balsavimo iš anksto skambinta 17 kartų.  

Pakartotinių rinkimų metu sulaukta 31 betikslio skambučio, nesusijusio su rinkimais (žr. 4 

pav.) 
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7 paveikslėlis. Balsavimų pagal tipus pasiskirstymas nuo 2015 m. gegužės 13 d. iki birželio 21 d. 

 

 

7.2. Informacinių technologijų naudojimas rinkimuose 

 

Kompiuterinės programos rinkimuose 

 

Rinkimų apylinkių kompiuterizavimas leido pasiekti teigiamų rezultatų. Buvo greičiau 

surinkti ir visuomenei paskelbti balsų skaičiavimo protokolų duomenys. Autorizuotas prisijungimas 

prie naudojamų programų sudarė sąlygas skaidresniam rinkimų procesui, nes buvo galima nustatyti 

kiekvieno sistemoje atlikto įrašo autorių ir laiką. 

2015 m. vykusių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų metu buvo aktyviai naudojamasi 

paslaugomis elektroninėje erdvėje. Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijos naudojo šešias 

skirtingas VRK informacinės sistemos posistemes ir modulius. Tuo tarpu kiekvienas rinkėjas galėjo 

pasinaudoti keturiomis elektroninėmis paslaugomis. 

Rinkimų apygardų darbą palengvino Elektroninių dokumentų pateikimo modulis (EDEPAS), 

kuris sudarė galimybę pretendentams į kandidatus ir kandidatams pateikti pareiškinius ir kitus 

būtinus dokumentus. Apylinkėse taip pat buvo dirbama su Atvyksiančių balsuoti rinkėjų sąrašų 

tikslinimo moduliu (RINKĖJAI (iki rinkimų dienos)), Atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimo 

moduliu (Rinkėjai (rinkimų diena)), Apygardos, apylinkės darbo vieta (ADV), Politinių partijų ir 

politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme ir Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo 

moduliu (AIKIS). 
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Kiekvienam rinkėjui buvo sudaryta galimybė elektroniniu būdu per AIKIS paremti kandidatus 

ir kandidatų sąrašus, atsispausdinti rinkėjo kortelę, surasti savo rinkimų apygardą ir apylinkę 

įvedant gyvenamosios vietos adresą. Bendradarbiavimo sutarties, su privačiais paslaugų teikėjais, 

pagrindu  2015 m. rinkimų metu buvo sukurti interaktyvūs žemėlapiai, kuriuose buvo pateikiami ir 

rinkimų naktį nuolat atnaujinami rinkimų rezultatai. Šiuose žemėlapiuose buvo atvaizduojami ir 

rinkimų aktyvumo duomenys, sudaroma galimybė palyginti ankstesnių ir vykstančių rinkimų 

rezultatus, rinkėjų aktyvumo duomenis visos Respublikos ir savivaldybių mastu. Be kitų 

elektroninių paslaugų, rinkėjai taip pat naudojo paiešką VRK IS duomenų bazėje, kur buvo galima 

surasti šių ir ankstesnių rinkimų kandidatus, komisijų narius, Politinių partijų ir politinių kampanijų 

finansavimo kontrolės skyriui teikiamus duomenis (aukas, žiniasklaidos priemonių deklaracijas ir 

kt.).  

 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis diegiant elektronines paslaugas 

 

Siekiant efektyvaus VRK informacinės sistemos funkcionalumo, VRK bendradarbiauja su 

kitomis įstaigomis žiniatinklio paslaugų (web service)  pagalba teikdama ir priimdama būtinus 

duomenis. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) teikia kandidatų ir aukojančių partijoms asmenų 

metinių pajamų ir turto deklaracijų duomenis. Gyventojų registro tarnyba (GRT) teikia rinkėjų 

sąrašų sudarymui reikiamus duomenis. Informacinės visuomenė plėtros komitetas (IVPK) sudaro 

galimybę pasinaudojant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) identifikuoti 

asmenis, kurie jungiasi prie VRK teikiamų el. paslaugų. VRK informacinei sistemai teikiami 

duomenys pateikiami lentelėje žemiau. 

69 lentelė. VRK informacinei sistemai teikiami duomenys:  

Eil. nr. Institucija Teikiami duomenys 

1 Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) Duomenys iš Gyventojų pajamų mokesčio 

informacinės sistemos 

2 Gyventojų registro tarnyba (GRT) Duomenys iš Lietuvos Respublikos gyventojų 

registro 

3 Informacinės visuomenės plėtros 

komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

(IVPK) 

Paslaugų gavėjų tapatybės nustatymo duomenys per 

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą 

(toliau – VIISP) 

4 VĮ „Registrų centras“ Duomenys iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registro ir Lietuvos Respublikos adresų registro 

5 Centrinė hipotekos įstaiga Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro 

duomenis 

6 Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – SODRA) 

SODROS informacinės sistemos duomenis 

7 Informatikos ir ryšių departamentas prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 

Duomenys iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų 

registro 
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VRK IS naudojamos saugos priemonės 

 

VRK IS taikomi techniniai saugumo reikalavimai 

VRK IS priskiriama antrosios kategorijos informacinėms sistemoms, todėl yra užtikrinami šiai 

kategorijai keliami reikalavimai pagal Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų 

elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 ; 

 

Tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės įrangos sauga 

Tarnybinės stotys ir kita kompiuterinė įranga, reikalinga patikimam ir saugiam sukurtos VRK IS 

dalies programinės įrangos veikimui, laikoma specialiame, tarptautinį informacijos saugos standartą 

(LST ISO/IEC 27001:2013) atitinkančiame duomenų centre Lietuvoje.  

 

VRK IS administravimas 

Stabiliam sukurtos VRK IS dalies techninės bei programinės įrangos veikimui bei tinklo saugumui 

būtinas kvalifikuotas administravimas. 

 

Rezervinis kopijavimas ir archyvavimas 

VRK IS yra užtikrinamas rezervinis kopijavimas ir archyvavimas, taikomas duomenų gyvavimo 

ciklo valdymo metodika, kuri numato nuoseklų duomenų išsaugojimą numatytais laikotarpiais. 

70 lentelė. ADV ir RINKIMAI (rinkimų diena) naudojimas rinkimų dieną: 

Rinkimų pavadinimas Apylinkių skaičius Naudojo ADV Naudojo RINKĖJAI 

(buvęs ABRIS) 

2015 m. savivaldybių tarybų 

rinkimai 

2003 2003 (100%) 2003 (100%) 

2014 m. referendumas 2014 2014 (100%) 2012 (99,9%) 

2014 m. rinkimai  į Europos 

Parlamentą 

2014 2014 (100%) 2012 (99,9%) 

2014 m. gegužės 11 d.. 

Prezidento rinkimai 

2014 2014 (100%) 2002 (99,5%) 

2012 m. Seimo rinkimų 2017 1674 (83%) 1182 (58,6%) 

2011 m. savivaldybių 2016 964 (48%) 243 (12,1%) 
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KANDIDATŲ SĄRAŠO ARBA KANDIDATO PARĖMIMAS ELEKTRONINIU BŪDU 

71 lentelė. Elektroniniu būdu surinktų parašų procentas praėjusiuose rinkimuose: 

Rinkimų pavadinimas 

Paremta 

popieriniuose 

parašų rinkimų 

lapuose 

(parašų rinkikų 

duomenimis) 

Paremta 

elektroniniu 

būdu 

Elektroniniu 

būdu surinktų 

parašų procentas 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų 

rinkimai 
334 788 15 094 4,5% 

2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos 

Parlamentą 
274 765 11 689 4,3% 

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos 

Prezidento rinkimai 
333 485 49 808 14,9% 

 

Didžiausia ir mažiausia dalis parašų, surinktų elektroniniu būdu 2015-03-01 rinkimuose pagal 

savivaldybes 

72 lentelė. Didžiausia dalis parašų, surinktų elektroniniu būdu 2015-03-01 rinkimuose pagal savivaldybes 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybės pavadinimas 

Paremta 

popieriniuose 

parašų rinkimų 

lapuose 

(parašų rinkikų 

duomenimis) 

Paremta 

elektroniniu būdu 

Elektroniniu būdu 

surinktų parašų 

procentas 

1.  Varėnos rajono 2521 340 13,5% 

2.  Vilniaus miesto 39177 4869 12,4% 

3.  Rietavo 787 95 12,1% 

4.  Kalvarijos 1393 151 10,8% 

5.  Šiaulių miesto 19657 1656 8,4% 

73 lentelė. Mažiausia dalis parašų, surinktų elektroniniu būdu 2015-03-01 rinkimuose pagal savivaldybes 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybės pavadinimas 

Paremta 

popieriniuose 

parašų rinkimų 

lapuose 

(parašų rinkikų 

duomenimis) 

Paremta 

elektroniniu būdu 

Elektroniniu būdu 

surinktų parašų 

procentas 

1.  Prienų rajono 4956 17 0,3% 

2.  Birštono 689 4 0,6% 

3.  Biržų rajono 3068 21 0,7% 

4.  Lazdijų rajono 2184 17 0,8% 

5.  Vilkaviškio rajono 4706 59 1,3% 
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Didžiausia ir mažiausia dalis parašų, surinktų elektroniniu būdu 2015-03-01 rinkimuose pagal 

kandidatų sąrašus ir kandidatus į merus 

74 lentelė. Didžiausia parašų, surinktų elektroniniu būdu 2015-03-01 rinkimuose pagal kandidatų sąrašus ir 

kandidatus į merus 

Eil. 

Nr. 

Kandidatas į merus, 

kandidatų sąrašas 

Savivaldybės 

pavadinimas 

Paremta 

popieriniuose 

parašų 

rinkimų 

lapuose 

(parašų 

rinkikų 

duomenimis) 

Paremta 

elektroniniu 

būdu 

Elektroniniu 

būdu 

surinktų 

parašų 

procentas 

1.  
Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis  

Šiaulių miesto 
274 617 225,2% 

2.  
Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis  

Vilniaus miesto 
1934 1183 61,2% 

3.  

Visuomeninis rinkimų 

komitetas „Artūro Visocko 

nepartinis sąrašas“  

Šiaulių miesto 

1036 625 60,3% 

4.  
Lietuvos socialdemokratų 

partija  

Varėnos rajono 
357 136 38,1% 

5.  
Lietuvos laisvės sąjunga 

(liberalai)  

Vilniaus miesto 
4001 1451 36,3% 

 

 

Mažiausia dalis: 

36 kandidatų sąrašai, surinkę parašus, nesurinko nei vieno el. parašo. 

 

75 lentelė. Didžiausia ir mažiausia dalis parašų, surinktų elektroniniu būdu 2015-03-01 rinkimuose pagal 

politines partijas 

Eil. 

Nr. 

Kandidatas į merus, kandidatų 

sąrašas 

Paremta popieriniuose 

parašų rinkimų 

lapuose 

(parašų rinkikų 

duomenimis) 

Paremta 

elektroniniu 

būdu 

Elektroniniu 

būdu surinktų 

parašų 

procentas 

1.  Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 3573 587 16,4% 

2.  Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 

30881 3750 12,1% 

3.  Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 20730 1968 9,5% 

4.  Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai 

33589 2534 7,5% 

5.  Lietuvos centro partija 1257 77 6,1% 

6.  Tautininkų sąjunga 4384 230 5,2% 

7.  Lietuvos žaliųjų partija 6304 286 4,5% 

8.  Lietuvos socialdemokratų partija 38833 1459 3,8% 

9.  Žemaičių partija 1740 40 2,3% 

10.  Lietuvos liaudies partija 6341 145 2,3% 

11.  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 

30359 589 1,9% 

12.  Lietuvos rusų sąjunga 4748 90 1,9% 

13.  Darbo partija 33921 596 1,8% 

14.  Partija Tvarka ir teisingumas 33791 539 1,6% 
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15.  Politinė partija „Profesinių sąjungų 

centras“  

2417 31 1,3% 

16.  Kovotojų už Lietuvą sąjunga 2140 21 1,0% 

17.  Partija „Jaunoji Lietuva“ 3176 30 0,9% 

18.  „Drąsos kelias“ politinė partija 3713 31 0,8% 

19.  Emigrantų partija 1765 13 0,7% 

20.  Lietuvos lenkų rinkimų akcija 8906 64 0,7% 

21.  Respublikonų partija 2432 8 0,3% 

22.  Politinė partija Rusų aljansas 6934 21 0,3% 

23.  Lietuvos pensininkų partija 1679 5 0,3% 

Iš viso: 334722 15083 4,5% 

 

BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SIUNTIMO GREITIS 

76 lentelė. Greičiausiai mero rinkimų protokolo duomenis perdavė 2015-03-01 rinkimų metu 

Savivaldybė Apylinkė 
Sugaištas 

laikas 

Protokolas 

perduotas 

Rinkėjų 

skaičius 

Dalyvavo 

rinkėjų 
Proc. 

13 Kaišiadorių 

rajono 

21 Beištrakių 0:06:40 2015.03.01 

20:06 

146 59 40,41% 

41 Skuodo rajono 24 Rukų 0:24:48 2015.03.01 

20:24 

437 150 34,32% 

26 Mažeikių rajono 36 Kapėnų 0:25:44 2015.03.01 

20:25 

397 111 27,96% 

19 Kėdainių rajono 32 Pelutavos 0:28:27 2015.03.01 

20:28 

323 182 56,35% 

22 Kretingos 

rajono 

38 Valėnų 0:28:48 2015.03.01 

20:28 

216 104 48,15% 

77 lentelė. Lėčiausiai mero rinkimų protokolo duomenis perdavė 

Savivaldybė Apylinkė 
Sugaištas 

laikas 

Protokolas 

perduotas 

Rinkėjų 

skaičius 

Dalyvavo 

rinkėjų 
Proc. 

52 Trakų rajono 1 Lentvario 
13:18:10 

2015.03.02 

09:18 
2937 1531 52,13% 

24 Lazdijų rajono 14 Lazdijų 
11:47:29 

2015.03.02 

07:47 
4574 2870 62,75% 

57 Vilniaus miesto 458 Brolių 
10:53:37 

2015.03.02 

06:53 
2126 887 41,72% 

57 Vilniaus miesto 156 Raitininkų 
10:52:51 

2015.03.02 

06:52 
2336 1358 58,13% 

57 Vilniaus miesto 214 Pavilnionių 
10:52:05 

2015.03.02 

06:52 
4923 2185 44,38% 
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78 lentelė. Savivaldybės anksčiausiai ir vėliausiai perdavusios balsų skaičiavimo protokolų duomenis 2015-

03-01 rinkimų metu 

Savivaldybė Apylinki

ų 

skaičius 

Vidutinis laikas valandomis Rinkėjų 

skaičius 

Aktyvu-

mas 

Proc 

Vienman-

datės 

Daugia-

mandatės 

Pirmumo 

balsai 

56 Vilkaviškio rajono 43 2,0 2,8 3,1 35662 13686 38% 

27 Molėtų rajono 24 1,7 2,7 3,1 18068 8392 46% 

34 Pasvalio rajono 35 2,0 3,0 3,4 24268 10681 44% 

37 Radviliškio rajono 42 2,2 3,1 3,5 34604 16491 48% 

39 Rietavo 9 1,9 3,0 3,6 7343 3635 50% 

23 Kupiškio rajono 24 2,5 3,3 3,6 16987 8603 51% 

33 Panevėžio rajono 41 2,4 3,3 3,6 34163 13774 40% 

11 Joniškio rajono 36 2,4 3,2 3,6 21636 10243 47% 

9 Ignalinos rajono 26 2,2 2,9 3,7 15837 8883 56% 

45 Šiaulių rajono 39 2,5 3,4 3,7 36670 14295 39% 

17 Kazlų Rūdos 14 2,3 3,3 3,7 10667 5147 48% 

22 Kretingos rajono 40 2,4 3,5 3,8 33685 14518 43% 

19 Kėdainių rajono 52 2,2 3,5 3,8 44621 20851 47% 

53 Ukmergės rajono 39 2,1 3,2 3,8 33382 15162 45% 

55 Varėnos rajono 32 2,7 3,5 3,9 21676 12594 58% 

41 Skuodo rajono 22 2,3 3,3 3,9 17561 7490 43% 

30 Pakruojo rajono 38 2,7 3,6 4,0 19216 8830 46% 

1 Akmenės rajono 23 2,7 3,7 4,0 19288 9974 52% 

6 Biržų rajono 32 2,0 3,6 4,1 24794 12858 52% 

43 Šalčininkų rajono 36 3,2 3,8 4,1 29661 17931 60% 

4 Anykščių rajono 35 3,2 3,7 4,1 24773 12347 50% 

12 Jurbarko rajono 31 3,0 3,7 4,1 25905 11966 46% 

42 Šakių rajono 34 3,0 3,7 4,1 27637 12706 46% 

51 Telšių rajono 33 2,7 3,7 4,2 39020 16278 42% 

35 Plungės rajono 28 3,1 3,9 4,2 31869 13476 42% 

26 Mažeikių rajono 38 2,8 3,9 4,3 47819 17802 37% 

13 Kaišiadorių rajono 30 3,1 3,8 4,3 27794 11974 43% 

29 Pagėgių 11 3,0 4,0 4,3 8424 5146 61% 

60 Zarasų rajono 23 3,1 4,1 4,3 15946 8917 56% 

25 Marijampolės 39 3,0 4,1 4,3 51652 21713 42% 

50 Tauragės rajono 34 3,0 4,0 4,4 37805 18230 48% 

40 Rokiškio rajono 39 3,8 4,2 4,4 29563 13365 45% 

38 Raseinių rajono 46 2,9 3,9 4,4 30980 18785 61% 

14 Kalvarijos 17 3,0 4,3 4,5 9809 5320 54% 

48 Širvintų rajono 24 2,8 3,6 4,6 14858 8627 58% 

10 Jonavos rajono 26 3,3 4,2 4,6 37474 17328 46% 

47 Šilutės rajono 37 3,4 4,3 4,7 38806 18681 48% 

3 Alytaus rajono 45 3,6 4,5 4,8 26951 15755 58% 

18 Kelmės rajono 40 3,3 4,3 4,9 27380 12826 47% 

36 Prienų rajono 30 3,0 4,6 4,9 25080 12935 52% 

16 Kauno rajono 48 3,8 4,6 4,9 74227 32302 44% 

54 Utenos rajono 30 3,5 4,6 5,1 36763 19416 53% 

58 Vilniaus rajono 53 3,2 4,2 5,2 80228 40935 51% 
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Savivaldybė Apylinki

ų 

skaičius 

Vidutinis laikas valandomis Rinkėjų 

skaičius 

Aktyvu-

mas 

Proc 

Vienman-

datės 

Daugia-

mandatės 

Pirmumo 

balsai 

32 Panevėžio miesto 29 3,4 4,8 5,2 84643 32202 38% 

59 Visagino 16 3,4 4,8 5,2 19996 10270 51% 

49 Švenčionių rajono 27 3,7 4,9 5,3 23368 14166 61% 

21 Klaipėdos rajono 32 3,6 4,9 5,3 43294 16461 38% 

24 Lazdijų rajono 30 3,8 4,7 5,3 19652 11913 61% 

8 Elektrėnų 15 4,0 5,5 5,9 21482 10232 48% 

52 Trakų rajono 28 4,8 5,9 6,1 28984 16792 58% 

46 Šilalės rajono 27 3,8 5,1 6,1 22296 13468 60% 

20 Klaipėdos miesto 54 3,9 5,7 6,4 134246 49741 37% 

44 Šiaulių miesto 34 4,4 5,9 6,5 88417 36236 41% 

7 Druskininkų 14 4,5 6,2 6,6 18894 11330 60% 

2 Alytaus miesto 24 3,7 6,5 7,0 49416 25207 51% 

15 Kauno miesto 91 5,5 6,9 7,5 261881 120590 46% 

31 Palangos miesto 7 4,8 7,1 7,5 14112 7712 55% 

57 Vilniaus miesto 151 6,4 8,0 8,4 436488 221880 51% 

5 Birštono 3 4,3 8,3 8,6 4092 2641 65% 

28 Neringos 3 6,4 10,1 11,6 3953 2215 56% 

Iš viso: 2003 3,4 4,5 5,0 2545766 1203924 47% 

79 lentelė. Greičiausiai mero rinkimų protokolo duomenis perdavė 2015-03-15 rinkimų metu (pakartotinis 

balsavimas) 

Savivaldybė Apylinkė 
Sugaištas 

laikas 

Protokolas 

perduotas 

Rinkėjų 

skaičius 

Dalyvavo 

rinkėjų 
Proc. 

37 Radviliškio 

rajono 

6 Butėnų 0:04:10 2015.03.15 

20:04 

341 110 32,26% 

22 Kretingos 

rajono 

20 Kalnalio 0:09:25 2015.03.15 

20:09 

198 57 28,79% 

45 Šiaulių rajono 35 Romučių 0:09:55 2015.03.15 

20:09 

224 43 19,20% 

55 Varėnos rajono 24 Daržininkų 0:12:19 2015.03.15 

20:12 

192 91 47,40% 

37 Radviliškio 

rajono 

12 Kairėnų 0:13:14 2015.03.15 

20:13 

230 77 33,48% 

80 lentelė. Lėčiausiai mero rinkimų protokolo duomenis perdavė 2015-03-15 rinkimų metu (pakartotinis 

balsavimas) 

Savivaldybė Apylinkė 
Sugaištas 

laikas 

Protokolas 

perduotas 

Rinkėjų 

skaičius 

Dalyvavo 

rinkėjų 
Proc. 

46 Šilalės rajono 1 Šilalės 4:08:12 2015.03.16 

00:08 

2106 1140 54,13% 

57 Vilniaus miesto 156 Raitininkų 4:07:11 2015.03.16 

00:07 

2338 1243 53,17% 

48 Širvintų rajono 1 Širvintų m. 3:52:59 2015.03.15 

23:52 

2618 1414 54,01% 

57 Vilniaus miesto 53 A. Krutulio 3:51:24 2015.03.15 

23:51 

3509 1751 49,90% 

57 Vilniaus miesto 214 Pavilnionių 3:51:07 2015.03.15 

23:51 

4928 2085 42,31% 
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81 lentelė. Savivaldybės anksčiausiai ir vėliausiai perdavusios balsų skaičiavimo protokolų duomenis 2015-

03-15 rinkimų metu (pakartotinis balsavimas) 

Savivaldybė 
Apylinkių 

skaičius 

Vidutinis 

laikas 

valandomis 

Rinkėjų 

skaičius 
Aktyvumas Proc. 

37 Radviliškio rajono 42 0,73 34658 12078 35% 

11 Joniškio rajono 36 0,74 21635 8551 40% 

41 Skuodo rajono 22 0,81 17585 6185 35% 

45 Šiaulių rajono 39 0,82 36712 9890 27% 

22 Kretingos rajono 40 0,87 33758 10497 31% 

17 Kazlų Rūdos 14 0,87 10698 4046 38% 

26 Mažeikių rajono 38 0,91 47889 13401 28% 

12 Jurbarko rajono 31 0,91 25954 9892 38% 

1 Akmenės rajono 23 0,92 19299 8911 46% 

53 Ukmergės rajono 39 0,92 33429 12212 37% 

51 Telšių rajono 33 0,96 39073 11630 30% 

59 Visagino 16 1,00 20061 8685 43% 

38 Raseinių rajono 46 1,01 31090 14459 47% 

42 Šakių rajono 34 1,04 27641 10307 37% 

23 Kupiškio rajono 24 1,05 17015 7582 45% 

19 Kėdainių rajono 52 1,06 44675 18720 42% 

60 Zarasų rajono 23 1,06 15963 7476 47% 

47 Šilutės rajono 37 1,07 38975 13117 34% 

48 Širvintų rajono 24 1,08 14902 7879 53% 

4 Anykščių rajono 35 1,09 24774 11040 45% 

36 Prienų rajono 30 1,10 25116 9981 40% 

8 Elektrėnų 15 1,11 21545 6519 30% 

35 Plungės rajono 28 1,11 31924 10947 34% 

21 Klaipėdos rajono 32 1,12 43367 11536 27% 

6 Biržų rajono 32 1,13 24820 11842 48% 

30 Pakruojo rajono 38 1,14 19223 7496 39% 

55 Varėnos rajono 32 1,14 21741 12053 55% 

40 Rokiškio rajono 39 1,16 29579 10820 37% 

20 Klaipėdos miesto 54 1,16 134579 34961 26% 

14 Kalvarijos 17 1,18 9842 4179 42% 

13 Kaišiadorių rajono 30 1,20 27840 9763 35% 

3 Alytaus rajono 45 1,20 26974 12738 47% 

18 Kelmės rajono 40 1,21 27389 10401 38% 

32 Panevėžio miesto 29 1,23 84727 25229 30% 

44 Šiaulių miesto 34 1,25 88615 27276 31% 

50 Tauragės rajono 34 1,31 37869 18820 50% 

49 Švenčionių rajono 27 1,41 23439 12282 52% 

46 Šilalės rajono 27 1,44 22329 11254 50% 

15 Kauno miesto 91 1,68 262119 116180 44% 

57 Vilniaus miesto 151 1,93 437960 187520 43% 

Iš viso: 1473 1,19 1956783 758355 39% 
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REIKALAVIMAI, TAIKOMI KOMPIUTERINEI ĮRANGAI IR JOS NAUDOJIMAS 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. lapkričio 4 d. sprendime Nr. 

Sp-257 „Dėl balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir balsavimo patalpos perdavimo saugoti 

policijai akto formos“ nustatyta: 

„18. Balsavimo patalpoje prie įėjimo turi būti įrengta kompiuterizuota darbo vieta 

(kompiuteris su interneto ryšiu ir spausdintuvas), skirta užtikrinti galimybę patikrinti, ar atvykęs 

balsuoti rinkėjas yra įrašytas į elektroninį apylinkės rinkėjų sąrašą, ir pažymėti apie jo atvykimo 

balsuoti. 

19. Rekomenduojama rinkimų apylinkėse, kuriose rinkėjų yra daugiau kaip 1 500, įrengti 

antrą kompiuterizuotą darbo vietą. 

20. Balsavimo patalpoje įrengta kompiuterizuota darbo vieta turi atitikti šiuos minimalius 

reikalavimus: 

20.1. turi būti naudojama interneto naršyklė, t. y. Microsoft Internet Explorer 10.0, Mozilla 

Firefox 10; Google Chrome 24, Safari 7.1 ar naujesnės šių naršyklių versijos;  

20.2. rekomenduojama interneto sparta – nuo 1 Mb / s; 

20.3. rekomenduojama operacinė sistema – Windows 7 arba Windows 8. 

20.4. turi būti galimybė įdiegti nemokamai platinamą Windows papildinį „Microsoft 

Silverlight“, kurį naudoja balsų skaičiavimo protokolo duomenų perdavimo programa; 

20.5. rekomenduojama su rinkimų dieną dirbti skirtu kompiuteriu atlikti protokolo duomenų 

perdavimo ir atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimo programų testavimus ir bandymus ne vėliau kaip 

likus 3 dienoms iki rinkimų dienos. Paskutinį penktadienį iki rinkimų dienos kompiuterizuota darbo 

vieta turi būti įrengta rinkimų apylinkėje (patikrintas interneto ryšys, išbandytas spausdintuvas, 

prisijungta prie rinkimų dienai skirtų programų, sinchronizuoti rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo 

duomenys). 

21. Rekomenduojama kitus rinkimų organizavimo darbus (darbo laiko apskaitos žiniaraščių 

pildymas, rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašų tvarkymas ir kt.), esant galimybei, atlikti rinkimų dienai 

skirtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje. Jeigu galimybės atlikti rinkimų organizavimo darbų 

rinkimų dienai skirtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje nėra, šie darbai taip pat gali būti atlikti ir 

kitose kompiuterizuotose darbo vietose.“ 

 

VRK interneto svetainės lankymo statistika  

Nuo kovo 1 ryto iki 2 dienos pavakario VRK internetinę svetainę aplankė 331 020 

lankytojai, kurie prisijungė 663 157 kartus ir peržiūrėjo 8 532 927 puslapius. 

Palyginimui 2014-05-11 Respublikos Prezidento rinkimai: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=487009&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=487009&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=487009&p_tr2=2
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Nuo gegužės 11 ryto iki 12 dienos pavakario VRK internetinę svetainę aplankė 186 384 

lankytojai, kurie prisijungė 306 982 kartus ir peržiūrėjo 1 960 996 puslapius. 

8 paveikslėlis. VRK svetainės lankomumas 2014-05-11 Respublikos Prezidento rinkimų 1 ture (oranžinė 

spalva) ir 2015-03-01 savivaldybių tarybų rinkimų metu (mėlyna spalva) 

 

8. POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖ 

 

8.1. Bendrosios nuostatos 

 

Politinės kampanijos finansavimas ir finansavimo kontrolė reglamentuojama Lietuvos 

Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymu. 

Šio Įstatymo tikslas – užtikrinti politinių kampanijų demokratiškumą, politinių kampanijų 

finansavimo teisėtumą, skaidrumą ir viešumą, reglamentuoti politinių kampanijų finansavimo 

tvarką ir finansavimo kontrolę. 

Politinė kampanija – PKFFK įstatyme nustatytu laikotarpiu politinės kampanijos dalyvių, 

rinkėjų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų atliekama veikla, susijusi su rinkimais.  
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82 lentelė. Politinių kampanijų laikotarpiai ir registruoti dalyviai: 

Eil. 

Nr. 

Politinė kampanija Rinkimų 

agitacijos 

kampanijos 

etapas 

Baigiamasis 

(ataskaitų) 

etapas 

Politinės kampanijos dalyvių 

skaičius 

Sava-

ran- 

kiškų 

Atsto-

vau-

jamų-

jų 

iš viso Pra-

rado 

sta-

tusą 

1. 2015 m. kovo 1 d. 

savivaldybių tarybų 

rinkimai 

2014-10-01- 

2015-02-28 

01:00, 2015-03-

01 20:00- 2015-

03-14 01:00 

2015-03-22-

2015-06-30 

293 663 956 12 

2. 2015 m. kovo 1 d. nauji 

rinkimai į Lietuvos 

Respublikos Seimą 

vienmandatėje Žirmūnų 

rinkimų apygardoje Nr. 4  

2014-09-23- 

2015-02-28 

01:00, 2015-03-

01 20:00- 2015-

03-14 01:00 

13 8 21 1 

3. 2015 m. birželio 7 d. nauji 

rinkimai į Lietuvos 

Respublikos Seimą 

vienmandatėje Varėnos - 

Eišiškių rinkimų 

apygardoje Nr. 70 

2015-03-21- 

2015-06-06 

01:00, 2015-06-

07 20:00- 2015-

06-20 01:00 

 8 7 15 - 

4. 2015 m. birželio 7 d. 

pakartotiniai Širvintų 

rajono savivaldybės 

tarybos nario - mero ir 

Trakų rajono savivaldybės 

tarybos rinkimai 

2015-03-08- 

2015-06-06 

01:00, 2015-06-

07 20:00- 2015-

06-20 01:00 

2015-06-25-

2015-10-03 

 

13 21 34 - 

5. 2015 m. birželio 21 d. 

pakartotiniai Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 

rinkimai 

2015-03-21- 

2015-06-20 

01:00, 2015-06-

21 20:00- 2015-

07-04 01:00 

2015-07-09-

2015-10-17 

10 12 22 2 

 

8.2. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai 

 

Politinių kampanijų finansavimo šaltiniai numatyti PKFFK įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje 

(politinių partijų) ir 8 straipsnio 1 dalyje (kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių). Politinės 

kampanijos gali būti finansuojamos tik iš šių šaltinių:  

1) politinės partijos lėšomis; 

2) nuosavomis (asmeninėmis) kandidatų lėšomis; 

3) pagal PKFFK įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukomis politinei 

kampanijai; 

4) iš bankų gaunamomis paskolomis (galimos tik politinėms partijoms); 

5) palūkanomis už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.  
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Savivaldybių tarybų rinkimų politinėms kampanijoms, pagal PKFFK įstatymo 13 straipsnį, 

gali aukoti Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai 

(nepriklausomai nuo turimos pilietybės ar asmenys be pilietybės), Seimo rinkimų – tik Lietuvos 

Respublikos piliečiai.  

PKFFK įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalis numato skiriamų lėšų dydžio ribojimus: 

1) Vienas fizinis asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės 

kampanijos dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų 

ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Bendra vieno 

fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus 

negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų 

metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus 

deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos). Į šiuos dydžius 

neįskaičiuojamos mažos fizinių asmenų aukos (iki 12 eurų) (2 dalis).  

2) Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje, į politinių partijų ir visuomeninių rinkimų 

komitetų keliamų kandidatų sąrašus įrašyti kandidatai ir referendumo iniciatoriai savo politinei 

kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių (3 dalis). 

Kandidatai savo kampanijai finansuoti galėjo skirti iki 13 555 eurų (2015 m. birželio mėn. 

vykusiuose rinkimuose – 14 300 eurų), fiziniai asmenys, deklaravę turtą ir pajamas,  kiekvienam 

politinės kampanijos dalyviui galėjo aukoti iki 6 778 eurų (2015 m. birželio mėn. vykusiuose 

rinkimuose – 7 150 eurų), nedeklaravę - iki 12 eurų. Nenustatyta, kad kandidatai ar fiziniai asmenys 

būtų pažeidę šiuos ribojimus, išskyrus 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų kandidatę 

Oną Balžekienę, kurios nepiniginė auka (6 846 Eur) buvo pripažinta 2015 m. kovo 19 d. VRK 

sprendimu Nr. Sp-112. Iki šio sprendimo kandidatė buvo skyrusi didžiausią leistiną kandidato lėšų 

sumą (13 555 Eur).  

VMI pagal PKFFK įstatymo 19 straipsnio 5 dalį tikrina, ar aukotojai turėjo pakankamai 

pajamų aukai suteikti ir ar jos apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka. Apie atliktą tikrinimą ir jo 

metu nustatytus teisės aktų pažeidimus VMI informuos VRK 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyviai VRK 

pateiktose Politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nurodė gavę beveik 4,9 mln. eurų pajamų 

politinei kampanijai finansuoti.  

Daugiausia lėšų beveik 2,6 mln. eurų arba 52,84 proc. visų pajamų politinei kampanijai 

finansuoti skyrė pačios politinės partijos.  
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83 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai 2015-03-01 rinkimų metu 

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltinis Gauta suma, 

Eur 

Procentas nuo 

visų pajamų 

1 Kandidato (kandidatų) nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos 

politinei kampanijai (KL) 

1 751 538,99 35,93 

2 Politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai 

panaudoti politinei kampanijai finansuoti (VBA) 

1 487 595,44 30,51 

3 Politinės partijos lėšos panaudotos politinei kampanijai 

finansuoti (PL) 

1 088 495,72 22,33 

4 Fizinių asmenų aukos (FAA) 535 015,20 10,97 

5 Fizinių asmenų mažos aukos (MA) 11 152,63 0,23 

6 Juridinių asmenų aukos (įstatymu draudžiamos) 1 450,00 0,03 

7 Palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas 

(BP) 

18,04 0,00 

 Iš viso 4 875 266,02 100,00 

 

Kitų 2015 metais vykusių politinių kampanijų lėšų šaltinių struktūra panaši, tai yra 

daugiausia lėšų skyrė politinės partijos (nuo 48,09 proc. 2015 m. birželio 21 d. pakartotiniuose 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimuose iki 76,01 proc. per naujus rinkimus į Lietuvos 

Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70): 

84 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai pakartotinių ir naujų rinkimų metu 

Eil

. 

Nr. 

Lėšų 

šaltini

s 

Nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos 

Seimą 

Pakartotiniai savivaldybių tarybų 

rinkimai 

2015 m. kovo 1 d. 

vienmandatėje 

Žirmūnų rinkimų 

apygardoje Nr. 4  

2015 m. birželio 7 d. 

vienmandatėje 

Varėnos - Eišiškių 

rinkimų apygardoje 

Nr. 70 

2015 m. birželio 7 d. 

Širvintų ir Trakų 

rajonuose 

2015 m. birželio 21 

d. Šilutės rajone  

Gauta 

suma, 

Eur 

% nuo 

visų 

pajamų 

Gauta 

suma, 

Eur 

% nuo 

visų 

pajamų 

Gauta 

suma, 

Eur 

% nuo 

visų 

pajamų 

Gauta 

suma, 

Eur 

% nuo 

visų 

pajam

ų 

1 KL 14 149,79 20,56 595 1,61 14 984,87 19,29 16 728,55 50,3 

2 VBA 9 052,66 13,15 22 144 60,09 38 769,97 49,89 4 400 13,23 

3 PL 31 641,91 45,96 5  865,39 15,92 12 725,86 16,38 11 593,22 34,86 

4 FAA 13 995,88 20,33 8 024 21,77 10 919,65 14,05 478,5 1,44 

5 MA - - 226 0,61 306 0,39 58 0,17 

6 BP - - - - - - - - 

 Iš viso 68 840,24 100,00 36 854,39 100,00 77 706,35 100,00 33 258,27 100,00 

 

Visų 2015 metais vykusių politinių kampanijų finansavimui surinkta daugiau nei 5 mln. 

eurų. Partijos skyrė virš 2,7 mln. eurų, patys kandidatai beveik 1,8 mln. eurų, fiziniai asmenys 

paaukojo  kiek daugiau nei 580 tūkst. eurų. 
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85 lentelė. Visų 2015 metais vykusių politinių kampanijų  lėšų šaltiniai 

Eil. 

Nr. Lėšų šaltinis Suma, Eur 
Proc. nuo 

visų pajamų 

1 Kandidato (kandidatų) nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos 

politinei kampanijai  

1 797 997,20 35,31 

2 Politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai panaudoti 

politinei kampanijai finansuoti 

1 561 962,07 30,68 

3 Politinės partijos lėšos panaudotos politinei kampanijai finansuoti  1 150 322,10 22,59 

4 Fizinių asmenų aukos  568 433,23 11,16 

5 Fizinių asmenų mažos aukos  11 742,63 0,23 

6 Juridinių asmenų aukos (įstatymu draudžiamos)  1 450,00 0,03 

8 Palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas (BP)   18,04 0 

 Iš viso: 5 091 925,27 100,00 

 

Aukos, neatitinkančios PKFFK įstatymo reikalavimų, vadinamos nepriimtinomis aukomis ir 

jas naudoti draudžiama. Nepriimtinos aukos grąžinamos aukotojams. Jeigu aukotojas nenustatomas, 

nepriimtinos aukos pervedamos į valstybės biudžetą.  

86 lentelė. Politinės kampanijos dalyvių ataskaitose nurodytos nepriimtinos aukos (Eur) 

Eil. 

Nr. 

Politinė kampanija Gauta 

nepriimtinų 

aukų 

Gražinta 

aukotojams 

Pervesta į 

valstybės 

biudžetą 

Liko 

nepervesta 

1. 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų 

rinkimai 

 118 312,06  118 125,82   357,09 -  170,85 

2. 2015 m. kovo 1 d. naujų rinkimų į Lietuvos 

Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų 

rinkimų apygardoje Nr. 4 politinė 

kampanija 

14 735,82 14 735,82 0 0 

3. 2015 m. birželio 7 d. nauji rinkimai į 

Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje 

Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 

70 

0 0 0 0 

4. 2015 m. birželio 7 d. pakartotiniai Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos nario - mero ir 

Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimai 

 386,65  386,65 0 0 

5. 2015 m. birželio 21 d. pakartotiniai Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos rinkimai 

1 204,00 1 204,00 0 0 

Iš viso: 134 638,53 134 452,29 357,09 170,85 

 

PKFFK įstatyme numatyti finansavimo šaltiniai ir draudimas finansuoti politines kampanijas 

nenumatytomis lėšomis, tai yra ir juridinių asmenų aukomis.  

Juridinių asmenų aukas priėmė 2 savarankiški politinės kampanijos dalyviai: 

1. Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus sąjūdis“ Alytaus miesto rinkimų 

apygardoje Nr. 2 (S) gavo ir priėmė 3 juridinių asmenų aukas: 100 eurų iš Kooperatinės bendrovės 

„ALYTAUS PREKYBA“, 300 eurų iš UAB „INTELEKTUALIOS SISTEMOS“ ir 900 eurų iš 
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UAB „Azarto technika“. VRK 2015 m. kovo mėn. parašė du raštus prašydama paaiškinti situaciją ir 

pašalinti pažeidimą, informacijos apie pažeidimo pašalinimą negauta.   

2. Visuomeninis rinkimų komitetas „N.Puteikio komanda“ Ukmergės rajono rinkimų 

apygardoje Nr. 53 (S) gavo ir priėmė 2 juridinių asmenų aukas: 10 eurų iš VĮ „VILNIAUS 

REGIONO KELIAI“ ir 20 eurų iš Ukmergės profesinės sąjungos „Solidarumas“. VRK 2015 m. 

balandžio 30 d. kreipėsi raštu į komiteto koordinatorę ir iždininkę. Buvo pateikti dokumentai, kad ši 

suma pervesta į Valstybės biudžetą, tai yra pažeidimas pašalintas. 

Šiaulių miesto savivaldybės rinkimų komisijos surinktos informacijos pagrindu 2015 m. 

birželio 11 d. VRK sprendimu Nr. Sp-235 „Dėl Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) kandidato į 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius Alfredo Gedmanto politinės kampanijos finansavimo“ 

buvo pripažinta, kad kandidatas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius Alfredas Gedmantas 

priėmė nepiniginę auką iš juridinio asmens UAB „Šiaulių namų valda“. Ši nepiniginė auka (120 

eurų) po VRK sprendimo buvo nurodyta Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) Politinės kampanijos 

finansavimo ataskaitoje. 

1. Politinės kampanijos išlaidos 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos išlaidos sudaro virš 6 

mln. eurų. Politinės kampanijos dalyviai nurodė, kad daugiausia, virš 5,66 mln. eurų arba 94,10 

proc. visų išlaidų, išleido politinei reklamai. Ataskaitose nurodyti bendri skolos įsipareigojimai 

siekia beveik 1,2 mln. eurų arba sudaro  19,78  proc. visų politinės kampanijos išlaidų. 

87 lentelė. Politinės kampanijos išlaido 2015-03-01 rinkimų metu 

Eil. 

Nr. 
Politinės kampanijos išlaidų paskirtis Suma, Eur 

Procentas 

nuo visų 

išlaidų 

1 Politinė reklama (PR) 5 664 239,96 94,10 

2 Kitos išlaidos (KI)  189 095,46 3,14 

3 Politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms 

nuomoti, eksploatuoti (TI) 

 81 990,98 1,36 

4 Nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę 

kampaniją, nuomai (N) 

 27 373,36 0,45 

5 Politinės kampanijos iždininko atlyginimui ir funkcijoms vykdyti 

(IA) 

 25 346,45 0,42 

6 Politinės kampanijos audito įmonei (AUD)  18 407,22 0,31 

7 Politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato 

atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšiui, 

maitinimui, apgyvendinimui ir transportui apmokėti (S) 

 11 428,70 0,19 

8 Ne politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos, jeigu įsigyti 

daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei kampanijai ar jeigu 

paslaugos yra gautos politinės kampanijos laikotarpiu (NPK) 

 1 244,30 0,02 

 Iš viso: 6 019 126,43 100,00 

 Iš jų skolos įsipareigojimai: 1 190 684,95  
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Per kitas 2015 metais vykusias politines kampanijas taip pat daugiausia išleista politinei 

reklamai (nuo 60,5 proc. naujuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje 

Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 iki 98,60 proc. pakartotiniuose Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos rinkimuose). Daugiausia skolos įsipareigojimų (39,68 proc. visų išlaidų) 

prisiėmė pakartotinių Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimų politinės kampanijos dalyviai. 

88 lentelė. Politinės kampanijos išlaido pakartotinių ir naujų rinkimų metu 

Eil. 

Nr. 

Išlaid

ų 

paskir

tis 

Nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos 

Seimą 

Pakartotiniai savivaldybių tarybų 

rinkimai 

2015 m. kovo 1 d. 

vienmandatėje 

Žirmūnų rinkimų 

apygardoje Nr. 4  

2015 m. birželio 7 

d. vienmandatėje 

Varėnos - Eišiškių 

rinkimų 

apygardoje Nr. 70 

2015 m. birželio 7 d. 

Širvintų ir Trakų 

rajonuose 

2015 m. birželio 

21 d. Šilutės 

rajone  

Išlaidų 

suma, 

Eur 

% nuo 

visų 

išlaidų 

Išlaidų 

suma, 

Eur 

% nuo 

visų 

išlaidų 

Išlaidų 

suma, Eur 

% nuo 

visų 

išlaidų 

Išlaidų 

suma, 

Eur 

% nuo 

visų 

išlaidų 

1 PR 76 737,94 95,76 24 339,24 60,50 86 253,23 85,31 54 254,60 98,60 

2 IA 965,00 1,20 36,82 0,09 260,00 0,26 153,35 0,28 

3 N 29,79 0,04 36,29 0,09 1 812,07 1,79 294,94 0,54 

4 TI 0,00 0,00 14 884,86 37,00 10 777,46 10,66 0,00 0,00 

5 S 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,10 200,00 0,36 

6 KI 2 404,85 3,00 932,4 2,32 1 838,69 1,82 122,54 0,22 

Iš viso 

politinės 

kampanijos 

metu 

80 137,58 100,00 40 229,61 100,00 101 041,50 100,00 55 025,43 100,00 

Išlaidos iki 

politinės 

kampanijos 

pradžios 

0,00 0,00 0,00 0,00 63,14 0,06 0,00 0,00 

Iš viso 80 137,58 100,00 40 229,61 100,00 101 104,59 100,00 55 025,43 100,00 

Iš jų skolos 

įsipareigojima

i 

12 019,70 15,00 5 371,44 13,35 27 266,89 26,97 21 833,91 39,68 

 

Bendros 2015 metais vykusių politinių kampanijų išlaidos sudaro beveik 6,3 mln. eurų. 

Beveik 6 mln. eurų arba 93,81  proc. visų išlaidų sudaro išlaidos politinei reklamai. Skolos 

įsipareigojimai viršija 1,25 mln. eurų ir sudaro 19,97 proc. visų išlaidų. 

89 lentelė. Visos 2015 metais vykusių politinių kampanijų išlaidos 

Eil. 

Nr. 
Politinės kampanijos išlaidų paskirtis Suma, Eur 

Procentas nuo visų 

išlaidų 

1 Politinė reklama  5 905 824,97 93,81 

2 Kitos išlaidos  190 510,63 3,03 

3 Politinei kampanijai naudojamoms transporto 

priemonėms nuomoti, eksploatuoti  

84 164,07 1,34 

4 Nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų 53 035,68 0,84 
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Eil. 

Nr. 
Politinės kampanijos išlaidų paskirtis Suma, Eur 

Procentas nuo visų 

išlaidų 

vykdant politinę kampaniją, nuomai  

5 Politinės kampanijos iždininko atlyginimui ir 

funkcijoms vykdyti 

25 646,45 0,41 

6 Politinės kampanijos audito įmonei  18 407,22 0,29 

7 Politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar 

kandidato atstovų rinkimams ar rinkimų (referendumo) 

stebėtojų ryšiui, maitinimui, apgyvendinimui ir 

transportui apmokėti 

16 727,18 0,26 

8 Ne politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos, 

jeigu įsigyti daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei 

kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos politinės 

kampanijos laikotarpiu  

1 307,44 0,02 

 Iš viso 6 295 623,64 100,00 

 iš jų skolos įsipareigojimai 1 257 176,89 19,97 

 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose negalima išskirti vienos populiariausios 

reklamos rūšies. Net trijų rūšių politinei reklamai (kitomis priemonėmis, spaudoje ir išorinei) skirta 

virš 20 proc. visų išlaidų politinei reklamai. Daugiausia, beveik 1,6 mln. eurų arba 28,19 proc. visų 

išlaidų reklamai, išleista kitomis priemonėmis skleidžiamai politinei reklamai, tai yra 

lankstinukams, specialiai rinkimams skirtiems leidiniams, mažareikšmiams daiktams ir pan.  

90 lentelė. Išlaidos politinei reklamai 2015-03-01 rinkimų metu 

Eil. 

Nr. 
Išlaidos politinei reklamai Suma, Eur 

Procentas nuo visų 

išlaidų reklamai 

1 Kitomis priemonėmis skleidžiama politinė reklama  1 596 623,32 28,19% 

2 Politinė reklama spaudoje 1 501 481,71 26,51% 

3 Išorinė politinė reklama 1 306 947,86 23,07% 

4 Politinė reklama televizijoje 701 413,66 12,38% 

5 Reklama internete 400 641,77 7,07% 

6 Politinė reklama radijuje 157 131,64 2,77% 

 Iš viso: 5 664 239,96 100,00% 

 

PKFFK įstatymo 14 straipsnis numato, kokios išlaidos pripažįstamos politinės kampanijos 

išlaidomis ir leistinus politinės kampanijos išlaidų dydžius. Pagal PKFFK įstatymo 23 straipsnio 1 

dalies 5 punktą, nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio viršijimas 10 ar 

daugiau procentų laikomas šiurkščiu pažeidimu. Išlaidų limitą viršijo du savarankiški 2015 m. kovo 

1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyviai: Darbo partijos Švenčionių rajono 

rinkimų apygardoje kandidatų sąrašas – 1 698,20 eurų arba 5,22 proc. nustatyto limito, 

Respublikonų partijos Biržų rajono rinkimų apygardoje Nr. 6 kandidatas į merus Valdemaras 

Valkiūnas – 1 395,64 eurų arba 7,41 proc., ir vienas atstovaujamasis dalyvis – Respublikonų 

partijos Biržų rajono rinkimų apygardoje Nr. 6 kandidatų sąrašas (A) 2 962,86 eurų arba 19,67 proc. 
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8.3. Politinių kampanijų finansų apskaita 

 

Politinės kampanijos finansų apskaitą tvarko politinės kampanijos iždininkas, su kuriuo 

asmuo, norintis registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, turi sudaryti turto 

patikėjimo sutartį. 

Politinės kampanijos iždininkas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikia politinės 

kampanijos finansavimo ataskaitą: 

 ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo 

dienos, jeigu politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo mažesnę kaip 70 VMDU 

dydžio pajamų sumą, tai yra iki 47 440 eurų 2015 m. kovo 1 d. rinkimuose ir 50 050 eurų 

vėlesniuose rinkimuose; 

 ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo galutinių rezultatų paskelbimo dienos kartu 

su auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją 

gavęs didesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, tai yra daugiau nei 47 440 eurų 2015 m. kovo 1 

d. rinkimuose ir 50 050 eurų vėlesniuose rinkimuose. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per 25 

kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos VRK pateikiamas su audito 

įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašas. 

Kartu teikiami ir pajamas bei išlaidas pagrindžiantys dokumentai. 

Visi politinės kampanijos dalyviai, išskyrus 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų 

11 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, ataskaitas ir dokumentus pateikė laiku.  

PKFFK įstatymo 20 straipsnis numato, kad savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, per 

politinę kampaniją gavusių mažesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, tai yra iki 47 440 eurų 

2015 m. kovo 1 d. rinkimuose ir 50 050 eurų vėlesniuose rinkimuose, patikrinimą organizuoja 

VRK. Gavę daugiau pajamų, patys savarankiški politinės kampanijos dalyviai privalo sudaryti 

sutartis dėl patikrinimo ir VRK pateikti Auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų. 

Didesnę nei 70 VMDU (47 440 eurų) pajamų sumą gavo ir sutartis dėl patikrinimo turėjo 

sudaryti (ir sudarė) 16 savarankiškų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės 

kampanijos dalyvių. Kitų politinių kampanijų dalyviai gavo mažiau nei 70 DMDU pajamų. 

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitose 13 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių 

nurodė negavę pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių ar gavę ne daugiau kaip 15 eurų 

ir nepatyrę politinės kampanijos išlaidų, ar patyrę ne daugiau kaip 15 eurų. Šių dalyvių dokumentus 

patikrino VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus darbuotojai. 

Pažeidimų nenustatyta.  

Likusių 308 savarankiškų dalyvių ataskaitos, pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai 

buvo perduoti 3 audito įmonėms, su kuriomis sutartis sudarė VRK.  
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Auditoriai, patikrinę 324 politinės kampanijos dalyvius, turėjo pastebėjimų 294 dalyviams, 

30 – neturėjo. Peržiūrėjus visas auditorių ataskaitas nustatyta, kad daugiausia pastebėjimų yra dėl 

klaidų (neteisingai nurodyti dokumentų rekvizitai, žiniaraštyje registruojant pajamas ir išlaidas 

sumaišyti finansavimo šaltiniai (maža auka, fizinio asmens auka, kandidato lėšos), išlaidų paskirtys, 

banko sąskaitų išrašai nepasirašyti, pateiktos, tačiau informacinėje sistemoje neįregistruotos 

paslaugų teikimo sutartys ir pan.). Daugiausia pastabų dėl pavėluotai (nei per 10 darbo dienų) 

paviešintų aukų. Visos auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų paskelbtos VRK interneto 

svetainėje. 

91 lentelė. Politinių kampanijų finansų apskaita 

Politinė kampanija Savarankiškų 

politinės 

kampanijos 

dalyvių 

skaičius 

Tikrinta 

nepriklausomų 

auditorių 

Dalyvių, 

kuriems 

auditoriai 

turėjo 

pastabų, 

skaičius 

VRK 

tikrintų 

dalyvių 

skaičius 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų 

rinkimai 

293 284 261 9 

2015 m. kovo 1 d. nauji rinkimai į Lietuvos 

Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų 

rinkimų apygardoje Nr. 4  

13 12 10 1 

2015 m. birželio 7 d. nauji rinkimai į Lietuvos 

Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - 

Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 

8 8 4 0 

2015 m. birželio 7 d. pakartotiniai Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos nario - mero ir 

Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimai 

13 12 11 1 

2015 m. birželio 21 d. pakartotiniai Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos rinkimai 

10 8 8 2 

Iš viso: 337 324 294 13 

 

Pagal auditorių pateiktas pastabas dėl dalies dokumentų nepateikimo ar dėl atvejų, kai 

asmuo pervedė auką už kitą fizinį asmenį, dalis politinės kampanijos dalyvių pateikė papildomus 

dokumentus (sąskaitas faktūras, paaiškinimus). Taip pat VRK nustatė neatitikimų politinės 

kampanijos dalyvių ataskaitose pagal politinės reklamos stebėsenos duomenis. Atsižvelgiant į 

dalyvių pateiktus papildomus dokumentus VRK posėdžiuose buvo nutarta papildyti 2015 m. kovo 1 

d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvių žiniaraščius. Pajamos papildytos 

764,02 euro, išlaidos - 17 409,42 euro. 

8.4. Politinės reklamos stebėsena 

 

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyviai politinės 

kampanijos finansavimo ataskaitose nurodė išleidę politinei reklamai 5 664 239,96 Eur. Ataskaitos 
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priede Politinės kampanijos dalyvio ataskaita dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo 

šaltinių aprašyta politinės reklamos už 5 433 183,40 Eur, tai yra dalis reklamos nedetalizuota.  

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijose nurodyta bendra politinės 

reklamos kaina – 4 274 180,72 Eur, tai yra mažiau nei nurodė patys politinės kampanijos dalyviai. 

VRK buvo sudariusi sutartį dėl politinės reklamos stebėsenos su TNS LT, UAB, kuri pateikė 

duomenis, kad politinės reklamos paskelbta už 3 134 314,04 Eur. Savivaldybių rinkimų komisijos 

nurodė bendrą pastebėtos politinės reklamos kainą  924 976,77 Eur. Daliai politinės reklamos (666 

įrašai iš 4 425) stebėsenos grupėms nepakako duomenų nustatyti politinės reklamos kainą. 

Lyginant visų trijų šaltinių duomenis apie kiekvieną politinės kampanijos dalyvį nustatyta 

keletas atvejų, kai buvo nedeklaruota dalis išlaidų politinei reklamai, pripažintas vienas šiurkštus 

įstatymo pažeidimas. Dalyviams pateikus papildomus dokumentus, VRK protokoliniu nutarimu jų 

žiniaraščiai buvo papildyti.  

 

8.5. VRK sprendimai dėl šiurkščių PKFFK įstatymo pažeidimų 

 

Remiantis VRK surinkta informacija, auditorių pastebėjimais 2015 m. kovo 1 d. 

savivaldybių tarybų rinkimų 4 politinės kampanijos dalyviai buvo pripažinti šiurkščiai pažeidę 

PKFFK įstatymą: 

1. 2015 m. liepos 9  d. VRK sprendimu Nr. Sp-253 „Dėl didžiausio leistino politinės 

kampanijos išlaidų dydžio viršijimo“ pripažinta, kad Respublikonų partijos Biržų rajono rinkimų 

apygardoje Nr. 6 kandidatų sąrašas (A), viršijęs išlaidų limitą 2 962,86 eurais, arba 19,67 proc., 

šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės 

įstatymą. 

2. 2015 m. liepos 9 d. priimtas VRK sprendimas Nr. Sp-254 „Dėl juridinių asmenų 

aukų“, kuriuo pripažinta, kad visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus sąjūdis“, priėmęs juridinių 

asmenų aukas, šiurkščiai pažeidė PKFFK įstatymą. 

3. 2015 m. liepos 27 d. VRK sprendimu Nr. Sp-270 „Dėl straipsnių pripažinimo 

visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ politine reklama“ 10 skirtingų straipsnių (kai 

kurie skelbti 2 ar 3 laikraščiuose) pripažinta visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ 

politine reklama, sumažintas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis. Taip pat buvo 

pripažinta, kad visuomeninei organizacijai „Vieningas Kaunas“ apmokėjus visuomeninio rinkimų 

komiteto „Vieningas Kaunas“ politinės skelbimą buvo pažeista Politinių kampanijų finansavimo ir 

finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnio 2 dalis, tai yra visuomeninio rinkimų komiteto 

„Vieningas Kaunas“ ir jo kandidato į Kauno miesto savivaldybės tarybos narius – merus Visvaldo 
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Matijošaičio politinė kampanija finansuota per trečiuosius asmenis ir tokiu būdu šiurkščiai pažeistas 

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas. 

4. Sprendimu Nr. Sp-272 „Dėl pretendento į kandidatus Mažeikių rajono rinkimų 

apygardoje Nr. 26 Zigmo Pakalniškio politinės kampanijos finansavimo“ pripažinta, kad Zigmas 

Pakalniškis šiurkščiai pažeidė įstatymą (1) politinei kampanijai finansuoti panaudodamas  lėšas iš 

neteisėtų finansavimo šaltinių (paskola iš juridinio asmens) bei (2) iš politinės kampanijos sąskaitos 

likusias lėšas pervesdamas į savo sąskaitą, nepateikdamas patikimų duomenų dėl aukos grąžinimo 

aukotojui ir paskolos grąžinimo, dokumentų dėl išlaidų transportui panaudojimo, dėl ko negalima 

nustatyti, ar pateikta ataskaita atitinka tikrovę, ir negalima nustatyti realių politinės kampanijos 

pajamų ir išlaidų. 

 

8.6. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo ar nepripažinimo politine 

reklama 

Per 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinę kampaniją VRK priėmė 29 sprendimus dėl 

informacijos vertinimo. 7 sprendimais skleista informacija nepripažinta politine reklama, 22 – 

pripažinta. Atitinkamiems politinės kampanijos dalyviams sumažinti didžiausi leistini politinės 

kampanijos išlaidų dydžiai. Daliai viešosios informacijos skleidėjų remiantis šiais sprendimais  

savivaldybių rinkimų komisijos surašė administracinės teisės pažeidimų protokolus už paslėptos 

politinės reklamos skleidimą. 

8.7. Mažareikšmiai daiktai 

 
Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį draudžiama papirkti rinkėjus 

ar rinkimų teisę turinčius asmenis: „Prasidėjus rinkimų politinei kampanijai, tai yra nuo rinkimų 

datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, 

taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, 

paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba 

nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą numatomą kelti kandidatu ar 

numatantį išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus asmenį, kandidatą arba 

kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti 

rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų 

ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę“, tačiau pagal to paties įstatymo straipsnio 2 dalį 

„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 
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(toliau – rinkimų komitetas), kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar 

numatančio išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, simbolika, deklaruotų 

Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) jos 

nustatyta tvarka ir skirtų politinei partijai, rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar 

asmeniui, numatomam kelti ar numatančiam išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – 

merus, propaguoti, gaminimas arba neatlygintinas platinimas“. 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe dalinti 

rinkėjams daiktus, kurių kaina yra iki 1,45 euro ir kurie yra deklaruoti Vyriausiojoje rinkimų 

komisijoje, per 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinę kampaniją pasinaudojo 

„Drąsos kelio“ politinė partija, Darbo partija, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), Lietuvos lenkų 

rinkimų akcija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija, Partija Tvarka ir teisingumas, Tėvynės 

sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Žemaičių partija bei 10 skirtingų visuomeninių rinkimų 

komitetų. Iš viso buvo pateiktos 492 mažareikšmių daiktų deklaracijos, iš kurių 11 buvo atmesta dėl 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. Sp-24 patvirtintų 

Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, 

kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, deklaravimo tvarkos aprašo 

reikalavimų neatitikimų: ant daiktų, kurie yra maisto produktai, nenurodytas galiojimo terminas, 

daiktų kaina neįprastai mažesnė už analogiškų daiktų didmeninę rinkos kainą, ant daiktų nėra 

politinės kampanijos dalyvio simbolikos ir pan.  

Per Savivaldybių tarybų rinkimų politinę kampaniją buvo išdalinta beveik 2 mln. (1 180 622 

vnt.) įvairių mažareikšmių daiktų: šratinukų, gėlių (gerberų, rožių, tulpių), arbatos, puodelių, 

bloknotų, magnetukų, saldainių, medžiaginių maišelių, augalų sėklų, kalendorių, atšvaitų, raktų 

pakabukų, grikių kruopų, automobilinių kvapų, žibintuvėlių ir t. t. Bendra visų Vyriausiojoje 

rinkimų komisijoje deklaruotų mažareikšmių daiktų suma yra beveik 362 tūkst. eurų (361 893,81 

eurų). Iš visų politinių partijų didžiausią sumą mažareikšmiams daiktams išleido Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdis, jie šiai politinės reklamos rūšiai skyrė beveik 103 tūkst. eurų 

(102 669,53 eurų), Darbo partija tam išleido šiek tiek daugiau nei 85 tūkst. eurų (85 369,49 eurų), o 

trečioje vietoje pagal mažareikšmiams daiktams išleistą sumą esanti Lietuvos socialdemokratų 

partija tam skyrė daugiau nei 46 tūkst. eurų (46 577,61 eurų).  

92 lentelė. Mažareikšmių daiktų deklaravimas 

Eil. 

Nr. 
Politinė partija 

Pateiktų 

deklaracijų 

skaičius 

Mažareikšmių 

daiktų vienetų 

skaičius 

Suma, Eur 

1. „Drąsos kelias“ politinė partija 6 6 450 4 682,19 

2. Darbo partija 103 267 685 85 369,49 
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Eil. 

Nr. 
Politinė partija 

Pateiktų 

deklaracijų 

skaičius 

Mažareikšmių 

daiktų vienetų 

skaičius 

Suma, Eur 

3. Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)  28 296 100 45 029,32 

4. Lietuvos lenkų rinkimų akcija 2 3 000 3 084,19 

5. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 116 310 860 102 669,53 

6. Lietuvos socialdemokratų partija 122 108 252 46 577,61 

7. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 7 58 039 25 430,38 

8. Lietuvos žaliųjų partija 1 10 000 9 000 

9. Partija Tvarka ir teisingumas 43 25 436 15 279,78 

10. Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 

demokratai 

23 36 680 13 866,71 

11. Žemaičių partija 4 4 000 3 550,09 

12. Visuomeniniai rinkimų komitetai 37 54 120 7 354,52 

Iš viso: 492 1 180 622 361 893,81 

 

9.  RINKIMŲ FINANSAVIMAS 

 

 2015 metams patvirtinta asignavimų suma VRK yra 13 770 563,0 eurų, iš jų 489 458,0 eurų 

skirti darbo užmokesčiui.  

Programai 01.001 „Rinkimų ir referendumų organizavimas“ vykdyti 2015 metams 

patvirtinta asignavimų suma 8 268 072,0 eurų. VRK veiklai užtikrinti skirta 827 444,0 eurų, iš jų 

darbo užmokesčiui – 489 458,0 eurų, rinkimams organizuoti ir vykdyti – 7 440 628,0 eurų.  

Programai 01.002 „Asignavimai politinėms partijoms” vykdyti 2015 metams patvirtinta 

asignavimų suma 5 502 491,0 eurų. Per 2015 metų I pusmetį panaudoti 2 751 246,0 eurų 

asignavimai politinėms partijoms.  

2015 metais savivaldybių tarybų rinkimams, naujiems rinkimams į Lietuvos Respublikos 

Seimą bei pakartotiniams savivaldybių tarybų rinkimams organizuoti ir vykdyti per šių metų 

aštuonis mėnesius panaudota 7 035 572,0 eurų valstybės biudžeto asignavimų. Savivaldybių ir 

apygardų rinkimų komisijų išlaidoms panaudota 5 711 609,0 eurų, iš jų 4 024 243,0 eurų 

savivaldybių ir apygardų rinkimų komisijų narių ir samdomų darbuotojų darbo apmokėjimui, 1 246 

710,0 eurų socialinio draudimo įmokoms, 26 807,0 eurų ryšių paslaugoms, 165 091,0 eurų 

transporto išlaidoms, 99 437,0 eurų kitoms prekėms, 149 321,0 eurų kitoms paslaugoms (104 634,0 

eurų reprezentacinėms išlaidoms (maisto produktams, nealkoholiniams gėrimams pirkti rinkimų 

dieną), 27 901,0 eurų rinkėjų pavėžėjimui, 16 786,0 eurų kandidatų rinkimų programų parengimo 

spausdinti išlaidoms).  

Kitas rinkimams organizuoti ir vykdyti patirtas išlaidas VRK apmoka centralizuotai. 2015 

metų savivaldybių tarybų rinkimams, naujiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą bei 

pakartotiniams savivaldybių tarybų rinkimams organizuoti ir vykdyti VRK panaudojo 1 323 963,0 
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eurų valstybės biudžeto asignavimų. Centralizuotai apmokamas išlaidas sudaro samdomų 

darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, transporto išlaidos, kanceliarinės prekės, 

savivaldybių, apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų kompiuterizavimo išlaidos, rinkimų 

programinės įrangos techninio palaikymo ir priežiūros paslaugos, serverių nuoma, rinkimų 

biuletenių, formų, blankų, rinkėjo kortelių, rinkėjų sąrašų, atvykimo lapelių, balsavimo paštu vokų 

bei kvitų, vokų rinkimų dokumentų pakavimui, skaičiavimo balsų protokolų, plakatų, balsavimo 

tvarkų aprašų, rinkimų įstatymų rinkinių leidinių spausdinimas, informacijos apie rinkimus 

skleidimas viešojo transporto priemonėse, laikraščiuose ir televizijoje, balsavimo specialiuose 

paštuose ir pašto siuntų išlaidos, plombų rinkimų dokumentams plombuoti gamyba, rinkėjų 

informavimo trumpuoju telefonu Nr. 1855 paslaugos, politinės reklamos bei informacijos 

monitoringo paslaugos, reprezentacinės išlaidos, išlaidos už gyventojų registro ir juridinių asmenų 

registro duomenų naudojimą ir kitos su rinkimų organizavimu ir vykdymu susijusios išlaidos.  

2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimams, naujiems rinkimams į 

Lietuvos Respublikos Seimą bei pakartotiniams savivaldybių tarybų rinkimams surinkta rinkimų 

užstatų suma 1 314 200,10 euro. Rinkimų užstatai kandidatams ir politinėms partijoms grąžinami 

pasibaigus rinkimų kampanijai. Negrąžintini rinkimų užstatai pervedami į valstybės biudžetą. 

 

Pavėžėjimas 

 

2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. Sp-73 „Dėl lėšų skyrimo rinkėjų pavežėjimui į 

apylinkes rinkimų dieną“ VRK skyrė lėšų rinkėjų pavežėjimui į apylinkes 

93 lentelė. Lėšų, skirtų rinkėjų pavėžėjimui į rinkimų apylinkes balsuoti rinkimų dieną, paskirstymas (eurais) 

Rinkimų 

komisijos 

numeris 

Rinkimų komisija 
Rinkėjų pavėžėjimui skirta lėšų suma 

I turas II turas 

1. Akmenės rajono 180,00 180,00 

2. Alytaus miesto   

3. Alytaus rajono   

4. Anykščių rajono   

5. Birštono 22,00 22,00 

6. Biržų rajono 315,00 315,00 

7. Druskininkų 117,88 117,88 

8. Elektrėnų 128,00 128,00 

9. Ignalinos rajono 1.200,00 1.200,00 

10. Jonavos rajono 104,50 104,50 

11. Joniškio rajono   

12. Jurbarko rajono 67,38 67,38 

13. Kaišiadorių rajono   

14. Kalvarijos   

15. Kauno miesto   

16. Kauno rajono 526,00 526,00 
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Rinkimų 

komisijos 

numeris 

Rinkimų komisija 
Rinkėjų pavėžėjimui skirta lėšų suma 

I turas II turas 

17. Kazlų Rūdos   

18. Kelmės rajono 990,50 990,50 

19. Kėdainių rajono 359,33 359,33 

20. Klaipėdos miesto   

21. Klaipėdos rajono   

22. Kretingos rajono   

23. Kupiškio rajono 724,00 724,00 

24. Lazdijų rajono   

25. Marijampolės   

26. Mažeikių rajono   

27. Molėtų rajono   

28. Neringos  4,60 4,60 

29. Pagėgių 274,50 274,50 

30. Pakruojo rajono   

31. Palangos miesto   

32. Panevėžio miesto   

33. Panevėžio rajono 150,71 150,71 

34. Pasvalio rajono 405,00 405,00 

35. Plungės rajono 37,60 37,60 

36. Prienų rajono   

37. Radviliškio rajono 200,00 200,00 

38. Raseinių rajono 520,00 520,00 

39. Rietavo 120,00 120,00 

40. Rokiškio rajono 840,00 840,00 

41. Skuodo rajono   

42. Šakių rajono 200,00 200,00 

43. Šalčininkų rajono 517,71 517,71 

44. Šiaulių miesto   

45. Šiaulių rajono   

46. Šilalės rajono   

47. Šilutės rajono   

48. Širvintų rajono 131,10 131,10 

49. Švenčionių rajono 1.962,20 1.962,20 

50. Tauragės rajono 388,95 388,95 

51. Telšių rajono   

52. Trakų rajono   

53. Ukmergės rajono 91,00 91,00 

54. Utenos rajono 300,00 300,00 

55. Varėnos rajono 879,35 879,35 

56. Vilkaviškio rajono   

57. Vilniaus miesto   

58. Vilniaus rajono 1.000,00 1.000,00 

59. Visagino  22,00 22,00 

60. Zarasų rajono 112,30 112,30 

Iš viso: 12.891,61 12.891,61 
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 Paraiškas organizuoti rinkėjų pavėžėjimą pateikė : 32 savivaldybių rinkimų komisijos 

 Numatomas pavėžėti rinkėjų skaičius : 35.928 

 Maršrutų skaičius: 3.071 

 Maršrutams numatomas kilometrų skaičius: 105.526 

 Išlaidų suma už kurą vienam turui, eurais: 12.891,61 

 

VRK skyrė lėšų kurui, o savivaldybė – transporto priemones. Transporto priemonės, 

vežančios rinkėjus į apylinkes, buvo pažymėtos nustatytos formos užrašu.  

 

10. RINKIMŲ STEBĖTOJAI 

 

2015 metų savivaldybių tarybų rinkimus stebėjo net 11 963 rinkimų  stebėtojų. Šiuose 

rinkimuose skirti rinkimų stebėtojus galėjo politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai, 

kandidatai į merus, nevyriausybinės organizacijos ir užsienio organizacijos.  

Politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai, kandidatai į merus turi teisę skirti ne 

daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Stebėtojais draudžiama skirti 

savivaldybių seniūnus ir seniūnų pavaduotojus. 

Žemiau lentelėje pateikiame stebėtojų pasiskirstymą pagal amžių ir lytį. 

94 lentelė. Stebėtojai pagal amžiaus grupes, lytį 

Amžiaus grupė Moteris Vyras Iš viso: 

[21-35) 1873 1686 3559 

[35-45) 1266 757 2023 

[45-55) 1562 972 2534 

[55-65) 1186 961 2147 

[65 ir vyresni) 866 791 1657 

Iš viso: 6753 5167 11920 

 

Pastaba: duomenys be tarptautinių stebėtojų 

 

Lietuvos teritorija 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų metu buvo suskirstyta į 2 003 

rinkimų apylinkes. Kadangi rinkimų stebėtojų buvo 11 963, akivaizdu, kad vidutiniškai vienoje 

apylinkėje galėjo stebėti rinkimus 6 stebėtojai. 

Didžiausią rinkimų stebėtojų dalį skyrė politinės partijos, kurios kėlė kandidatų sąrašus bei 

kandidatus. Partijų deleguotų rinkimų stebėtojų skaičius buvo 10 561 asmuo, o tai sudaro 88,4 proc. 

visų stebėtojų. Visuomeniniai rinkimų komitetai skyrė 8,21 proc., nevyriausybinės organizacijos - 3 

proc., užsienio organizacijos ir įstaigos - 0,36 proc., o kandidatai į merus – 0,13 proc.   
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95 lentelė. Rinkimų stebėtojai pagal teikimus 

Paskyrė Stebėtojų skaičius 

Politinė partija 10561 

Visuomeninis rinkimų komitetas 979 

Nevyriausybinė organizacija 365 

Užsienio organizacijos ir įstaigos 43 

Kandidatas į merus 15 

Iš viso: 11963 

96 lentelė. Politinių partijų skirtų stebėtojų skaičius: 

Politinė partija Stebėtojų skaičius 

Lietuvos socialdemokratų partija 2638 

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 1918 

Darbo partija 1564 

Partija Tvarka ir teisingumas 1310 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 992 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 576 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 559 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 516 

Respublikonų partija 152 

Žemaičių partija 65 

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 62 

Lietuvos liaudies partija 56 

Tautininkų sąjunga 35 

„Drąsos kelias“ politinė partija 30 

Politinė partija Rusų aljansas 27 

Lietuvos rusų sąjunga 21 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 14 

Lietuvos žaliųjų partija 10 

Lietuvos pensininkų partija 9 

Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“  5 

Lietuvos centro partija 2 

Iš viso: 10561 

 

Visuomeniniai rinkimų komitetai taip pat aktyviai skyrė rinkimų stebėtojus. 58 registruoti 

rinkimų komitetai bendroje sumoje skyrė 979 rinkimų stebėtojus. 

VRK ir Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos rinkimų metu aktyviai 

bendradarbiavo rinkimų stebėsenos srityje. Pilietinė iniciatyva „Baltosios pirštinės“ visoje šalyje 

skyrė net 360 stebėtojų, kurie aktyviai reagavo į rinkimų įstatymo pažeidimus, glaudžiai 

bendradarbiavo su VRK ir policija. Didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje 

„LiJOT“, kuri eilę rinkimų bendradarbiauja su VRK rinkimų viešinimo, populiarinimo veikloje 

šiuose rinkimuose prisidėjo prie rinkimų stebėjimo. Ši organizacija skyrė penkis asmenis, kurie 

aktyviai stebėjo rinkimus ir visapusiškai susipažino su šia veikla. Organizacijos ateities planuose 

yra ženklus rinkimų stebėtojų rato išplėtimas. 
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2015 metų kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose pirmą kartą tiesiogiai buvo renkami 

merai. Kandidatai į merus turėjo galimybę skirti savo stebėtojus nepriklausomai nuo to, ar išsikėlė 

patys, ar juos kelia politinės partijos. Kandidatai į merus viso skyrė 15 rinkimų stebėtojų, kurie 

aktyviai stebėjo rinkimų procesą tam tikroje teritorijoje. 

  VRK kvietimu stebėti 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimus atvyko rinkimų 

organizatoriai iš 10 šalių centrinių rinkimų komisijų: Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, 

Moldovos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Uzbekijos, Ukrainos. Jie rinkimus stebėjo 

turėdami tarptautinių rinkimų stebėtojų statusą. Svečiai buvo supažindinti su rinkimų proceso 

ypatumais Lietuvoje, taip pat lankėsi ir turėjo galimybę  stebėti savivaldybių ir apylinkių rinkimų 

komisijų darbą rinkimų dieną. 

Stebėti rinkimų taip pat buvo atvykę 20 svečių iš Nyderlandų, kuriuos pakvietė pilietinės 

iniciatyvos „Baltosios pirštinės" vadovai, 9 Lenkijos parlamento atstovai (septyni Seimo nariai ir du 

Seimo kanceliarijos darbuotojai), 8 stebėtojai iš Jungtinių Amerikos Valstijų nevyriausybinės 

organizacijos „Committee for Open Democracy" („Atviros demokratijos komitetas"), du Ukrainos 

monitoringo ir analizės grupės „Cifra" („Skaičius" – 2009 m. Lvove įkurta nevyriausybinė 

organizacija) nariai, Latvijos politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas" narys bei ukrainietis, 

atstovaujantis visuomeninei organizacijai „Demokratijos plėtros centras".  

Viso stebėtojų iš užsienio atvyko 43 asmenys, VRK visiems įteikė tarptautinių stebėtojų 

pažymėjimus. Dalis svečių apsilankė VRK būstinėje, kur buvo supažindinti su VRK veikla, rinkimų 

organizavimo ir vykdymo procedūromis, taip pat susitiko su VRK pirmininku ir jos nariais. 

 

11. RINKIMŲ VIEŠINIMO VEIKLA 

 

11.1. Rinkimų viešinimo projektai  

 

VRK, organizuodama ir vykdydama rinkimus, nemažai dėmesio skiria rinkimų viešinimui. 

Šiuose rinkimuose rinkimų viešinimo projektų buvo kaip niekada daug. VRK, įgyvendindama 

minėtus projektus, bendradarbiavo su įvairiomis organizacijomis. 

Siekdama, kad rinkėjai kuo aktyviau dalyvautų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų  

rinkimuose, VRK pasirašė bendradarbiavimo sutartis ir įgyvendino šiuos projektus: 

 

 Projektas „SKAIDRI POLITIKA“ 
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VRK ir VšĮ „Skaidri politika“ kartu įgyvendino projektą „Skaidri politika“, kuriam ši viešoji 

įstaiga neatlygintinai sukūrė virtualią politikos stebėsenos interneto svetainę. Savo ruožtu, VRK jai 

pateikė turimą informaciją, skirtą rinkimams viešinti ir populiarinti – kandidatų į savivaldybių 

tarybas ir merus biografijas, nuotraukas, rinkimų programas, taip pat su dabartiniais tarybų nariais ir 

merais susijusia informacija. 

„Skaidri politika“ įsipareigojo veikti neatlygintinai, nešališkai, nevykdyti agitacijos už 

jokias politines partijas, kandidatus ar jų sąrašus. Viešoji įstaiga žinias apie projektą ir rinkimus 

viešino savo kanalais bei suteikė galimybę visiems kandidatams informaciją apie save ir savo veiklą 

neatlygintinai skelbti interneto svetainėje www.skaidripolitika.org.  

 

Projektas „ŽINAU, KĄ RENKU“ 

 

VRK ir „Europos namai" drauge įgyvendino projektą „Žinau, ką renku", kuriam ši viešoji 

įstaiga sukūrė politikos stebėsenos interneto svetainę www.zinaukarenku.lt. Savo ruožtu, VRK jai 

pateikė rinkimams viešinti skirtą informaciją – kandidatų į savivaldybių tarybas ir mero postus 

narių biografijas, nuotraukas, turimas rinkimų programas, o po rinkimų dienos pateikė ir leido 

naudoti duomenis apie balsavimo rezultatus ir rinkėjų aktyvumą. 

VšĮ „Europos namai" projektui „Žinau, ką renku“ iš VRK taip pat gavo virš 50 tūkst. 

informacinių plakatų, atvirlaiškių ir lipdukų. Informuodama apie rinkimus, viešoji įstaiga šiuos 

spaudinius neatlygintinai platino rinkėjams. 

Šiuo projektu buvo siekiama, kad jaunimas rinkimuose dalyvautų sąmoningai, kad žinotų, 

ką renka, kad apsispręstų savarankiškai. Buvo skatinamas jaunų žmonių aktyvumas, jų tiesioginis 

bendravimas su politikais. Šis projektas tęsia stebėseną ir pasibaigus rinkimams, iki naujų rinkimų. 

 

Projektas „MAN NE DZIN 2015“ 

 

VRK ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) drauge įgyvendino projektą „Man ne 

dzin 2015“, kurio tikslas – skatinti rinkimuose dalyvauti jaunimą, stiprinti jo suvokimą apie savo 

galimybes ir įtaką visuomenėje, atsakingai pasirinkti politines partijas ir kandidatus.  

VRK pateikė LiJOT informaciją, skirtą rinkimams viešinti, skelbė informaciją apie projektą 

„Man ne dzin 2015“, taip pat atspausdino rinkimų viešinimui skirtas skrajutes ir lipdukus. 

LiJOT skatino rinkėjų susitikimus su kandidatais, pristatinėjo jų programas, rengė 

susitikimus su rinkimus organizuojančiais atsakingais asmenimis, vykdė rinkimų stebėseną, o apie 

įstatymų pažeidimus informavo VRK, savivaldybių rinkimų komisijas ir policiją. 
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Projektas „INTERAKTYVI POLITIKA“ 

 

VRK ir Palangos jaunimo grupė „Aš esu kultūra“ kartu įgyvendino projektą „Interaktyvi 

politika". 

Projekto tikslas buvo paskatinti Palangos bendruomenę domėtis politika, aktyviai dalyvauti 

savivaldybės tarybos bei tiesioginiuose mero rinkimuose. 

Pirmuoju, edukaciniu, projekto etapu norėta moksleivius iki 18 metų sudominti politika, 

ugdyti pilietinį jų sąmoningumą. Jis vyko Palangos senojoje gimnazijoje ir Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centre. 

Antrasis, skatinamasis, projekto etapas, skirtas Palangos bendruomenės nariams nuo 18 

metų. Juo siekta suteikti kurorto bendruomenei kuo daugiau informacijos apie artėjančius 

savivaldos rinkimus, skatinti pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą renkant vietos valdžią.  

VRK pateikė partneriams informaciją, skirtą rinkimams viešinti, skelbė informaciją apie 

projektą „Interaktyvi politika“, taip pat atspausdino rinkimų viešinimui skirtas skrajutes ir lipdukus. 

 

Projektas „RENKU MERĄ“ 

 

VRK ir VšĮ „Mūsų Baltija" drauge įgyvendino projektą „Renku merą", kuriam ši viešoji 

įstaiga sukūrė specialią interneto svetainę www.renkumera.lt. Savo ruožtu, VRK jai pateikė viešai 

skelbiamą informaciją – kandidatų į savivaldybės tarybos narius – merus biografijas, nuotraukas, 

rinkimų programas, taip pat duomenis apie ankstesnius savivaldybių tarybų rinkimus, o po rinkimų 

pateikė ir leido naudoti duomenis apie balsavimo rezultatus ir rinkėjų aktyvumą. 

Projekto tikslas – suteikti galimybę rinkėjams išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir 

kompiuteriuose surasti vizualizuotas kandidatų rinkimines programas. 

 

2015 metų savivaldybių tarybų rinkimuose aktyvumas siekė 47,18 proc. Lyginant prieš tai 

vykusiais 2011 metų rinkimuose aktyvumas siekė 44,08 proc., o 2007 metais – 41,03 proc. 

Apibendrinant galima teigti, kad rinkimų viešinimui skirti projektai teigiamai įtakoja rinkėjų 

aktyvumą, todėl tikslinga yra ir ateityje VRK kartu su partneriais įgyvendinti panašius projektus. 

 

11.2. Rinkimų diskusijų laidos 

 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 48 straipsnis numato teisę kandidatams pasinaudoti 

visuomenės informavimo priemonėmis. 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose VRK 
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sudarė galimybes kandidatams dalyvauti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos bei kiekvienoje 

savivaldybėje rengiamose diskusijų laidose, kurios buvo transliuojamos per televiziją ir radiją. 

 

Lietuvos radijo ir televizijos laidos 

 

Pagal VRK 2015 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. Sp-1 patvirtintas „LRT radijo ir LRT 

televizijos laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, rengimo 

taisykles“ buvo surengtos 3 LRT radijo laidos – 2015 m. vasario 23, 24, 25 d. bei 4 LRT televizijos 

laidos – 2015 m. vasario 5, 12, 19, 26 d. VRK nusprendė skirti 28 701,82 euro Lietuvos 

nacionaliniam radijui ir televizijai patirtoms išlaidoms ruošiant 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių 

tarybų rinkimų agitacines laidas ir pavedė VRK pirmininkui pasirašyti paslaugų teikimo ir biudžeto 

lėšų naudojimo sutartį su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Papildomos LRT radijo ir 

televizijos laidos buvo skirtos pakartotiniam balsavimui.  

97 lentelė. Per LRT radiją buvo surengtos papildomos diskusijų laidos: 

Savivaldybė Data Laikas Vieta 

Klaipėdos miesto 2015-03-06 11.05 – 12.00 val.  Ievos Simonaitytės biblioteka 

Šiaulių miesto 2015-03-09 11.05 – 12.00 val. P.Višinskio biblioteka 

Kauno miesto 2015-03-10 11.05 – 12.00 val. Kauno apskrities Viešoji biblioteka 

Panevėžio miesto 2015-03-12 11.05 – 12.00 val. G.Petkevičaitės-Bitės biblioteka 

Vilniaus miesto 2015-03-13 11.05 – 12.00 val. Vilniaus universiteto naujoji biblioteka 

98 lentelė. Per LRT televiziją buvo surengtos papildomos diskusijų laidos:  

Savivaldybė Data Laikas 

Panevėžio miesto 2015-03-12 18.45 – 19.15 val. 

Šiaulių miesto 2015-03-12 19.20 – 19.50 val. 

Klaipėdos miesto 2015-03-12 19.55 – 20.25 val.  

Kauno miesto 2015-03-12 21.10 – 21.40 val. 

Vilniaus miesto 2015-03-12 21.45 – 22.15 val. 

 

VRK 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. Sp-93 „Dėl išlaidų Lietuvos nacionaliniam radijui ir 

televizijai ruošiant Lietuvos Respublikos 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų 

pakartotinio balsavimo agitacines laidas kompensavimo“ nusprendė skirti 10 304,34 euro Lietuvos 

nacionaliniam radijui ir televizijai patirtoms išlaidoms ruošiant 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių 

tarybų rinkimų pakartotinio balsavimo agitacines laidas. 

Iš viso Lietuvos radijas ir televizija surengė 8 radijo ir 9 televizijos laidas, skirtas 2015 m. 

kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimams. Lietuvos radijui ir televizijai buvo skirta iš viso 39 

006,16 euro už patirtas išlaidas ruošiant aukščiau nurodytas laidas.  
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Televizijos laidos savivaldybėse 

VRK 2014 m. lapkričio mėnesį paskelbė viešųjų pirkimų konkursą, kurio objektas buvo 

diskusijų laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai atskirose 

savivaldybėse. Pirkimo objektas buvo suskirstytas į atskiras 60 dalių, po vieną kiekvienai 

savivaldybei. Šio konkurso metu nustatyti nugalėtojai, kurie rengė rinkimų agitacijos laidas 

kiekvienoje savivaldybėje: 

99 lentelė. Televizijos laidos savivaldybėse 

Savivaldybės Dalyvio pavadinimas 
Laidų 

skaičius 

Pasiūlymo 

kaina, eur 

Akmenės rajono Nr. 1   Viešoji įstaiga "Šiauliai plius"  3 966,00 

Alytaus miesto Nr. 2   Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija  3 4.200,00 

Alytaus rajono Nr. 3   Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija  3 4.200,00 

Anykščių rajono Nr. 4   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Birštono Nr. 5   Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija  3 4.200,00 

Biržų rajono Nr. 6   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Druskininkų Nr. 7   Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija  3 4.200,00 

Elektrėnų Nr. 8   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Ignalinos rajono Nr. 9   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Jonavos rajono Nr. 10   UAB "TV7"  3 5.400,00 

Joniškio rajono Nr. 11   Viešoji įstaiga "Šiauliai plius"  3 966,00 

Jurbarko rajono Nr. 12 UAB „Tele-3“ 2 2752,00 

Kaišiadorių rajono Nr. 13   UAB "TV7"  3 7.200,00 

Kalvarijos Nr. 14   Viešoji įstaiga Marijampolės televizija  3 4.650,00 

Kauno miesto Nr. 15   Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas"  3 2.600,00 

Kauno rajono Nr. 16   Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas"  3 2.600,00 

Kazlų Rūdos Nr. 17   Viešoji įstaiga Marijampolės televizija  3 4.650,00 

Kelmės rajono Nr. 18   Viešoji įstaiga "Šiauliai plius"  3 966,00 

Kėdainių rajono Nr. 19   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Klaipėdos miesto Nr. 20 UAB „Tele-3“ 3 4.128,00 

Klaipėdos rajono Nr. 21 UAB „Tele-3“ 3 4.128,00 

Kretingos rajono Nr. 22 UAB „Tele-3“ 2 2.752,00 

Kupiškio rajono Nr. 23   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Lazdijų rajono Nr. 24   Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija  3 4.200,00 

Marijampolės Nr. 25   Viešoji įstaiga Marijampolės televizija  3 4.650,00 

Mažeikių rajono Nr. 26 UAB „Tele-3“ 2 2.752,00 

Molėtų rajono Nr. 27   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Neringos Nr. 28 UAB „Tele-3“ 1 1.376,00 

Pagėgių Nr. 29   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 
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Savivaldybės Dalyvio pavadinimas 
Laidų 

skaičius 

Pasiūlymo 

kaina, eur 

Pakruojo rajono Nr. 30   Viešoji įstaiga "Šiauliai plius"  3 861,00 

Palangos miesto Nr. 31 UAB „Tele-3“ 2 2.752,00 

Panevėžio miesto Nr. 32   VšĮ Gerų naujienų televizija  3 3.900,00 

Panevėžio rajono Nr. 33   VšĮ Gerų naujienų televizija  3 1.500,00 

Pasvalio rajono Nr. 34   VšĮ Gerų naujienų televizija  3 2.400,00 

Plungės rajono Nr. 35   Viešoji įstaiga Telšių krašto televizija  3 2.102,64 

Prienų rajono Nr. 36   Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija  3 4.200,00 

Radviliškio rajono Nr. 37   Viešoji įstaiga "Šiauliai plius"  3 861,00 

Raseinių rajono Nr. 38   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Rietavo Nr. 39   Viešoji įstaiga Telšių krašto televizija  3 1.563,93 

Rokiškio rajono Nr. 40   Uždaroji akcinė bendrovė "Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas“ 

3 7.016,79 

Skuodo rajono Nr. 41   Uždaroji akcinė bendrovė  

 "Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ 

3 7.016,79 

Šakių rajono Nr. 42   Uždaroji akcinė bendrovė  

"Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ 

3 7.016,79 

Šalčininkų rajono Nr. 43   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Šiaulių miesto Nr. 44   Viešoji įstaiga "Šiauliai plius"  3 966,00 

Šiaulių rajono Nr. 45   Viešoji įstaiga "Šiauliai plius"  3 861,00 

Šilalės rajono Nr. 46 UAB „Tele-3“ 2 2.752,00 

Šilutės rajono Nr. 47 UAB „Tele-3“ 2 2.752,00 

Širvintų rajono Nr. 48   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Švenčionių rajono Nr. 49   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Tauragės rajono Nr. 50 UAB „Tele-3“ 2 2.752,00 

Telšių rajono Nr. 51   Viešoji įstaiga Telšių krašto televizija  3 2.102,64 

Trakų rajono Nr. 52   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Ukmergės rajono Nr. 53   UAB "TV7"  3 5.400,00 

Utenos rajono Nr. 54   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Varėnos rajono Nr. 55  Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija 

3 6.316,20 

Vilkaviškio rajono Nr. 56   Viešoji įstaiga Marijampolės televizija  3 4.650,00 

Vilniaus miesto Nr. 57   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Vilniaus rajono Nr. 58   Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" 

televizija  

3 6.316,20 

Visagino Nr. 59   Uždaroji akcinė bendrovė "Transteleservis“ 3 3.909,87 

Zarasų rajono Nr. 60   Uždaroji akcinė bendrovė  

"Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ 

3 7.016,79 

 Iš viso: 171 255264,64 
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Iš viso viešojo pirkimo metu buvo nupirkta 171 laida už 255 264,64 Euro. Vienos laidos 

trukmė – 60 min. Vidutinė 1 laidos kaina – 1 493 Euro.  Vidutinė 1 min. kaina televizijoje – 

24,88 Euro.  

Ši kaina yra ženkliai mažesnė negu oficialūs televizijų deklaruoti įkainiai šiai politinei 

kampanijai. 

Antai 200 s. pasisakymas LNK televizijoje pagal deklaruotus įkainius kainavo 6307,92 

Euro, t.y. 1892,38 Euro už 1 minutę.  

Šiose laidose galėjo dalyvauti savivaldybėse kandidatų sąrašus iškėlusios partijų ir 

visuomeninių rinkimų komitetų atstovai, kandidatai į savivaldybių tarybų narius – merus. 

 

Televizijos laidos savivaldybėse, kuriose buvo surengti pakartotiniai rinkimai 

 

VRK paskelbus 2015 m. birželio 7 d. pakartotinius Širvintų rajono savivaldybės tarybos 

nario – mero ir Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimus ir birželio 21 d. pakartotinius Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos rinkimus buvo paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas diskusijų laidoms, 

skirtoms pakartotiniams rinkimams. 

100 lentelė. Televizijos laidos savivaldybėse, kuriose buvo surengti pakartotiniai rinkimai 

Savivaldybė 
Laidų 

skaičius 
Tiekėjo pavadinimas Kaina, Eur 

Trakų rajono 3 UAB „Lietuvos ryto“ televizija 6.316,20 

Širvintų rajono 2 UAB „Lietuvos ryto“ televizija 4.210,80 

Šilutės rajono 3 UAB „Lietuvos ryto“ televizija 6.316,20 

 

Iš viso buvo nupirktos 8 laidos už 16 843,2 Euro. 

Diskusijų laidų pagalba kandidatai turėjo teisę nemokamai pristatyti savo rinkimų 

programas. Diskusijų laidos buvo transliuojamos per televiziją pagal sudarytą grafiką, o diskusijų 

laidų įrašai buvo įkelti į televizijų interneto svetaines arba į interneto svetainę www.youtube.com, 

kur jos vėliau galėjo būti peržiūrėtos.  

 

11.3. Rinkimų plakatai 

 
Viena iš VRK funkcijų – rūpintis Lietuvos Respublikos piliečių ir asmenų, nuolat gyvenančių 

Lietuvoje, informavimu apie rinkimus. 

VRK, informuodama rinkėjus apie 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimus, išleido 

nemažai plakatų. Tai buvo bendro pobūdžio informacijos apie rinkimus plakatai, taip pat plakatai, 

paaiškinantys, kada rinkėjas gali įgyvendinti savo balsavimo teisę, jei rinkimų dieną negali atvykti į 

http://www.vrk.lt/2015-pakartotiniai-savivaldybiu-tarybu-rinkimai
http://www.vrk.lt/2015-pakartotiniai-savivaldybiu-tarybu-rinkimai
http://www.vrk.lt/2015-pakartotiniai-savivaldybiu-tarybu-rinkimai
http://www.youtube.com/
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savo rinkimų apylinkę. Rinkimų dieną balsavimo patalpose rinkėjams talkino plakatai, 

paaiškinantys, kaip užpildyti rinkimų biuletenį; taip pat plakatai, nurodantys veiksmus, jei rinkėjas 

balsuoja savo rinkimų apylinkėje, jei balsuoja kitoje rinkimų apylinkėje ar ką daryti, jei rinkėjas 

neįrašytas į jokios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus. 

9 paveikslėlis. Rinkimų plakatas: Rinkimų diena 
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10 paveikslėlis. Rinkimų plakatas: Kaip užpildyti rinkimų biuletenį  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 paveikslėlis. Rinkimų plakatas: Savivaldybių merų ir tarybų rinkimai 2015 m. kovo 1 d. 
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VRK rinkėjus su kandidatais į tarybos narius – merus, jų rinkimų programomis, kandidatų 

sąrašų programomis supažindino kiekvienoje savivaldybėje išleisdama leidinius. Šiuose leidiniuose 

buvo pateikiamos kandidatų į savivaldybės tarybos narius – merus, kandidatų sąrašų rinkimų 

programos, rinkimų šūkiai, bendra informacija apie rinkimus. 

12. RINKIMŲ GINČAI 

 

Partija, rinkimų komitetas, iškėlę kandidatus, kandidatas į savivaldybės tarybos narius – 

merus, atstovas rinkimams, rinkimų stebėtojas rinkimų komisijos sprendimą, priimtą iki balsavimo 

pabaigos, ar kitą rinkimų komisijos veiką turi teisę apskųsti: 

1. Apylinkės rinkimų komisijos – savivaldybės rinkimų komisijai;  

2. Savivaldybės rinkimų komisijos – Vyriausiajai rinkimų komisijai;  

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

Rinkėjas, atstovas rinkimams, nesutikdamas su apylinkės rinkimų komisijos sprendimu, 

priimtu pagal skundą dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų, dėl kurių rinkėjas negali įgyvendinti savo 

teisės rinkti (neteisingai įrašytas į sąrašą arba išbrauktas iš sąrašo, taip pat kai sąraše netiksliai 

nurodyti duomenys apie rinkėją), turi teisę apylinkės rinkimų komisijos sprendimą apskųsti 

atitinkamos apygardos administraciniam teismui. Apygardos administraciniam teismui paduotas 

skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo jo padavimo. Į šį terminą 

įskaitomos ir ne darbo dienos. Teismo sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo. Apylinkės rinkimų 

komisija, savivaldybės rinkimų komisija negali persiųsti VRK nagrinėti joms pačioms priklausančių 

nagrinėti, bet neišnagrinėtų skundų. 

Dėl 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų organizavimo ir vykdymo Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas nagrinėjo 48 bylas pagal pareiškėjų skundus dėl VRK priimtų sprendimų. 

101 lentelė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teisme nagrinėtos bylas pagal pareiškėjų skundus  

Nr 
Teismas 

(bylos 

Nr.) 

Gavimo 

data 

Išnagrinė-

jimo data 
Bylos esmė 

Išnagrinėjimo 

rezultatas 

Išnag-

rinėta 

1 LVAT* 

eR-6-

143/2015 

2015-02-02 2015-02-05 Dėl  2015-01-25 sprendimo Nr. Sp-

33 dalies panaikinimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

2 LVAT 

eR-30-

143/2015 

2015-04-13 2015-04-17 Dėl  2015-04-08 sprendimo Nr. Sp-

180 dalies panaikinimo 

Patenkinti skundą 

ir panaikinti 

skundžiamą aktą 

Taip 

3 LVAT 

R-5-

525/2015 

2015-02-02 2015-02-04 Dėl 2015-01-25 sprendimo Nr. Sp-33 

dalies panaikinimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

4 LVAT 

R-10-

146/2015 

2015-02-02 2015-02-03 Dėl 2014-12-19 sprendimo Nr. 2-

1565 (2.10V) 

Atsisakyta priimti Taip 

6 LVAT 

R-14-

2015-02-06 2015-02-10 dėl 2015-01-30 sprendimo Nr. Sp-50 

dalies panaikinimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 
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Nr 
Teismas 

(bylos 

Nr.) 

Gavimo 

data 

Išnagrinė-

jimo data 
Bylos esmė 

Išnagrinėjimo 

rezultatas 

Išnag-

rinėta 

624/2015 

7 LVAT 

eR-19-

624/2015 

2015-02-25 2015-03-05 Dėl individualaus administracinio 

akto 2015-01-30 Nr. Sp-54 „Dėl 

kandidatų ir kandidatų sąrašų, 

dalyvaujančių 2015 m. kovo 1 d. 

savivaldybių tarybų rinkimuose, 

paskelbimo“ panaikinimo 

Atsisakyta priimti Taip 

8 LVAT 

eR-21-

556/2015 

2015-03-18 2015-03-20 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

rinkimų komisijos Nr. 57 neveikimo 

Atsisakyta priimti Taip 

9 LVAT 

R-28-

556/2015 

2015-04-13 2015-04-17 Dėl  2015-04-08 sprendimo Nr. Sp-

180 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

10 LVAT 

R-4-

756/2015 

2015-02-02 2015-02-02 Dėl 2015-01-25 sprendimo Nr. Sp-36 

dalies panaikinimo 

Atsisakyta priimti Taip 

11 LVAT 

eR-29-

756/2015 

2015-04-13 2015-04-23 Dėl 2015-04-08 sprendimo Nr. Sp-

180 panaikinimo ir įpareigojimo 

atlikti veiksmus 

Patenkinti skundą 

ir panaikinti 

skundžiamą aktą 

Taip 

12 LVAT 

R-22-

502/2015 

2015-03-19 2015-04-28 Dėl 2015-02-04 sprendimo Nr.Sp-56 Pripažintas 

(laikomas) 

nepaduotu 

Taip 

13 LVAT 

R-25-

146/2015 

2015-03-26 2015-04-01 Dėl  2015-03-21 sprendimo Nr. Sp-

121 panaikinimo ir įpareigojimo 

atlikti veiksmus 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

14 VAAT** 

I-10519-

580/2015 

2015-08-10  Dėl 2015-07-09 sprendimo Nr. Sp-

257 dalies panaikinimo 

(nepasirinktas) Ne 

15 LVAT 

R-18-

602/2015 

2015-02-23 2015-02-25 Dėl 2015-01-30 sprendimo Nr. Sp-53 Nutraukti bylą Taip 

16 LVAT 

A-1198-

552/2015 

2014-11-24  Dėl 2014-11-06 sprendimo (nepasirinktas) Ne 

17 LVAT 

R-1-

602/2015 

2015-01-27 2015-01-30 Dėl 2015-01-25 sprendimo Sp-33 

dalies panaikinimo 

Patenkinti skundą 

ir panaikinti 

skundžiamą aktą 

Taip 

18 VAAT 

eI-8852-

142/2015 

2015-05-12  Dėl 2015-04-10 sprendimo Sp-187  

panaikinimo 

(nepasirinktas) Ne 

19 LVAT 

eR-16-

520/2015 

2015-02-19 2015-02-20 Dėl uždraudimo VRK atlikti 

veiksmus 

Atsisakyta priimti Taip 

20 VAAT 

eI-8467-

596/2015 

2015-04-21  Dėl 2015-03-21 sprendimo Nr. Sp-

127 dalies panaikinimo 

(nepasirinktas) Ne 

21 LVAT 

R-26-

552/2015 

2015-03-30 2015-04-03 Dėl  2015-03-21 sprendimo Nr. Sp-

126 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

22 LVAT 

A-1579-

858/2015 

2014-04-03 2015-06-10 Dėl VAAT 2014-03-12 sprendimo Sprendimas 

panaikintas ir 

priimtas naujas 

sprendimas 

Taip 

23 LVAT 

R-23-

261/2015 

2015-03-23 2015-03-30 Dėl  sprendimų Nr. Sp-124 ir Sp-137 Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

24 VAAT 

I-8585-

2015-04-27  Dėl 2015-03-19 sprendimo Nr. Sp-

111 dalies panaikinimo 

(nepasirinktas) Ne 
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Nr 
Teismas 

(bylos 

Nr.) 

Gavimo 

data 

Išnagrinė-

jimo data 
Bylos esmė 

Išnagrinėjimo 

rezultatas 

Išnag-

rinėta 

815/2015 

25 LVAT 

R-33-

756/2015 

2015-08-31 2015-09-01 Dėl 2015-07-28 sprendimo Atsisakyta priimti Taip 

26 VAAT 

I-8613-

764/2015 

2015-04-28 2015-06-02 Dėl sprendimo panaikinimo ir 

įpareigojimo atlikti veiksmus 

Skundą (prašymą) 

atsisakyta priimti 

Taip 

27 LVAT 

R-24-

624/2015 

2015-03-25 2015-03-30 Dėl 2015-03-08 sprendimo Nr. Sp-

135 panaikinimo ir įpareigojimo 

atlikti veiksmus 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

28 LVAT 

R-11-

520/2015 

2015-02-03 2015-02-05 Dėl 2015-01-30 sprendimo Nr. Sp-50 

dalies panaikinimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

29 LVAT 

eR-17-

556/2015 

2015-02-23 2015-02-24 Dėl 2015-01-30 sprendimo Nr. Sp-54 Atsisakyta priimti Taip 

30 VAAT 

I-7569-

790/2015 

2015-03-03 2015-03-05 Dėl sprendimo panaikinimo ir 

įpareigojimo atlikti veiksmus 

Skundą (prašymą) 

atsisakyta priimti 

Taip 

31 LVAT 

eR-32-

662/2015 

2015-07-15 2015-07-20 Dėl 2015-07-09 sprendimo  Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

32 LVAT 

eR-13-

552/2015 

2015-02-04 2015-02-05 Dėl 2015-01-30 sprendimo Nr. Sp-50 

dalių panaikinimo ir įpareigojimo 

atlikti veiksmus 

Pripažintas 

(laikomas) 

nepaduotu 

Taip 

33 VAAT 

I-3681-

561/2015 

2014-04-09  Dėl sprendimo panaikinimo (nepasirinktas) Ne 

34 VAAT 

I-7270-

764/2015 

2015-02-17 2015-02-24 Dėl sprendimo panaikinimo ir 

įpareigojimo atlikti veiksmus 

Skundą (prašymą) 

atsisakyta priimti 

Taip 

35 VAAT 

I-10149-

189/2015 

2015-07-16 2015-08-14 Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Skundą (prašymą) 

atsisakyta priimti 

Taip 

36 LVAT 

R-3-

662/2015 

2015-01-29 2015-01-30 Dėl 2015-01-25 sprendimo Sp-33 

dalies panaikinimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

37 LVAT 

R-7-

858/2015 

2015-02-02 2015-02-09 Dėl 2015-01-30 sprendimo Nr. Sp-51 Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

38 LVAT 

eR-27-

624/2015 

2015-04-13 2015-04-14 Dėl VRK neveikimo Atsisakyta priimti Taip 

39 LVAT 

P-32-

602/2015 

2014-11-28 2015-02-25 Dėl 2011-11-29 sprendimo Nr. Sp-

383 

Atsisakyti 

atnaujinti procesą 

Taip 

40 LVAT 

R-12-

442/2015 

2015-02-04 2015-02-11 Dėl 2015-01-30 sprendimų Nr. Sp-

52, Nr. Sp-53 panaikinimo 

Patenkinti skundą 

ir panaikinti 

skundžiamą aktą 

Taip 

41 LVAT 

TA-52-

624/2015 

2015-04-27 2015-04-29 Dėl 2015-03-22 sprendimo Nr. Sp-

137 

Atsisakyti 

atnaujinti terminą 

Taip 

42 LVAT 

R-8-

438/2015 

2015-02-02 2015-02-09 Dėl 2015-01-28 sprendimo Nr. Sp-44 

dalies panaikinimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

43 VAAT 

I-7659-

580/2015 

2015-03-06  Dėl 2014-04-25 rašto Nr. 2-529 ir 

įpareigojimo atlikti veiksmus 

(nepasirinktas) Ne 
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Nr 
Teismas 

(bylos 

Nr.) 

Gavimo 

data 

Išnagrinė-

jimo data 
Bylos esmė 

Išnagrinėjimo 

rezultatas 

Išnag-

rinėta 

44 LVAT 

eR-15-

520/2015 

2015-02-09 2015-04-09 Dėl įpareigojimo priimti sprendimą Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą. 

Taip 

45 LVAT 

R-2-

261/2015 

2015-01-28 2015-01-30 Dėl 2015-01-25 sprendimo Nr. Sp-33 

dalies panaikinimo 

Patenkinti skundą 

ir panaikinti 

skundžiamą aktą 

Taip 

46 LVAT 

R-20-

143/2015 

2015-02-25 2015-02-27 Dėl VRK 2015-02-12 protokolinio 

sprendimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

47 LVAT 

AS-717-

662/2015 

2015-03-12 2015-04-22 Dėl VAAT 2015-02-24 nutarties Nutartis 

panaikinta ir 

perduota nagrinėti 

iš naujo 

Taip 

48 LVAT 

R-9-

556/2015 

2015-02-02 2015-02-05 Dėl 2015-01-30 sprendimo Nr. Sp-50 

dalies panaikinimo 

Atmesti skundą 

kaip nepagrįstą 

Taip 

LVAT* – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.  

VAAT** – Vilniaus apygardos administracinis teismas. 

Tradiciškai buvo skundžiami VRK sprendimai dėl kandidato ar partijos registravimo 

panaikinimo. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas M. A. H. buvo 

eliminuotas dėl deklaruotos gyvenamosios vietos neatitikimo. Teisėjų kolegija konstatavo, kad 

vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, asmuo, kuris nori būti renkamas atitinkamos 

savivaldybės tarybos nariu, atitinkamoje savivaldybėje turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą 

iki pareiškinių dokumentų pateikimo savivaldybės rinkimų komisijai dienos. Teismas atkreipė 

dėmesį, jog pareiškėjas 2014 metais deklaravo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste per elektroninių 

valdžios vartų portalą ir VRK buvo informuotas, kad jam, kaip Europos Sąjungos piliečiui, yra 

suteikta teisė balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Teisėjų kolegija vertino, jog byloje esantys 

duomenys yra prieštaringi, nes dėl neaiškių priežasčių Gyventojų registro tarnybos išduotame rašte, 

kuriuo priimdama sprendimą rėmėsi VRK, pareiškėjo 2014 m. atlikta deklaracija neatsispindi. 

Remdamasi ankstesne LVAT praktika, teisėjų kolegija pabrėžė, jog asmens teisės turi būti ginamos 

efektyviai, o informacinės sistemos nepakankamos techninės galimybės, kurios tiesiogiai susijusios 

su asmens teisių ir pareigų įgyvendinimu, negali būti kliūtis įgyvendinti teisės aktais garantuojamas 

teises. LVAT pabrėžė, kad M. A. H. 2014 m. dalyvavo Europos Parlamento rinkimuose Lietuvos 

Respublikoje. Remdamasi nurodytais motyvais, teisėjų kolegija konstatavo, kad VRK nepagrįstai 

pareiškėją įtraukė į kandidatų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje, sąrašą 

ir ginčijamu sprendimu panaikino jo registravimą. Todėl teismas ginčytą VRK sprendimo dalį 

panaikino. 

Kitu atveju, VRK 2015 m. balandžio 8 d. sprendime Nr. Sp-180 „Dėl Lauros Icikevičienės ir 

Vilmos Venslauskienės išbraukimo iš Jurbarko rajono savivaldybėje iškelto Darbo partijos 

kandidatų sąrašo, paaiškėjus, kad buvo perkami rinkėjų balsai“ konstatavo, kad Jurbarko rajono 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1022936&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1022936&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1022936&p_tr2=2
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savivaldybėje buvo padaryti šiurkštūs Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimai – pažeistas 

draudimas pirkti rinkėjų balsus, balsai buvo perkami Darbo partijos kandidačių L. I. Ir V. V. naudai. 

Sprendimu buvo panaikintas pareiškėjų registravimas po rinkimų dienos bei negaliojančiais 

pripažinti už pareiškėjas paduoti rinkimų reitingo balsai. VRK sprendimas buvo apskųstas LVAT. 

Teismas, išnagrinėjęs administracines bylas Nr. eR-30-143/2015 ir eR-29-756/2015, pagal 

pareiškėjų L. I. ir V. V. skundus, 2015 m. balandžio 17 d. ir 2015 m. balandžio 23 d. sprendimais, 

pripažino neteisėtomis ir panaikino VRK sprendimo dalis, kuriose nurodyta, kad rinkėjų balsai 

buvo perkami pareiškėjų naudai, pareiškėjos išregistruotos po rinkimų dienos bei joms skirti 

rinkimo reitingo balsai pripažinti negaliojančiais. Nagrinėdamas šias bylas, LVAT sprendė 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnio 1 dalies nuostatų galiojimo laike ribojimo, 

paskelbus galutinius rinkimų rezultatus, klausimą. LVAT nurodė, jog nors viršutinė Savivaldybių 

tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo laike riba nėra tiesiogiai nurodyta 

jokiose minėto įstatymo normose, tai nereiškia, kad jos gali būti taikomos be jokio apribojimo. 

Akcentavo, jog kitoks aiškinimas kirstųsi su šio straipsnio 2 dalimi. Taip pat, Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymo 86 straipsnio 1 dalies nuostatos taikymą laike aiškindamas sisteminiu teisės 

aiškinimo būdu, LVAT pažymėjo, kad joje nurodytos sankcijos (kandidatų sąrašo paskelbimo 

atšaukimas ir kandidato registravimo panaikinimas po rinkimų dienos) yra nukreiptos kandidato 

statusą turintiems asmenims, tačiau kandidato į savivaldybės tarybos narius statusas, kaip ir jo 

neliečiamybė, pasibaigia įsigaliojus galutiniams rinkimų rezultatams, todėl Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymo 86 straipsnio 1 dalies nuostatas VRK gali taikyti tik iki galutinių rinkimų rezultatų 

paskelbimo. Atkreipė dėmesį, kad galutinius rinkimų į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą 

rezultatus VRK paskelbė 2015 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. Sp-137 „Dėl galutinių savivaldybių 

tarybų rinkimų rezultatų patvirtinimo“, t. y. iki bylose ginčyto VRK sprendimo priėmimo, todėl 

LVAT konstatavo, kad pareiškėjų atžvilgiu priimto sprendimo dalys negali būti pripažintos 

teisėtomis ir turi būti naikinamos. 

LVAT ne kartą buvo skundžiami ir VRK sprendimai dėl rinkimų rezultatų patvirtinimo. 

Pavyzdžiui, LVAT buvo apskųstas VRK 2015 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. Sp-124 „Dėl Kėdainių 

rajono savivaldybės rinkimų komisijos tyrimo grupės išvados ir dėl skundo Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos nario - mero rinkimus pripažinti negaliojančiais“, kuriuo buvo patvirtinti 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatai. 2015 m. kovo 30 d. LVAT išnagrinėjo 

bylą pagal pareiškėjo Darbo partijos skundą dėl VRK sprendimų, kuriais galutinai patvirtinti 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų rezultatai ir pritarta išvadai, jog 

kandidatas į šios savivaldybės tarybos narius – merus S. G. nepažeidė draudimo papirkti rinkėjus ar 

rinkimų teisę turinčius asmenis. Teismas paminėtus VRK sprendimus pripažino pagrįstais ir 

teisėtais. LVAT pažymėjo, jog Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas įtvirtina rinkėjų ir rinkimo 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1017959&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1017959&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1017959&p_tr2=2
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teisę turinčių asmenų papirkimo draudimą bei numato tokio draudimo sąlygas. Atsižvelgdamas į 

ankstesnę teismo praktiką, LVAT pabrėžė, kad šiomis įstatymo nuostatomis siekiama užtikrinti 

rinkėjų teisę laisva valia susiformuoti nuomonę apie kandidatus atsižvelgiant į jų savybes, 

garantuoti sąžiningą konkurenciją tarp kandidatų, taip pat užtikrinti veiksmingą agitacijos kontrolę. 

Nagrinėtoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl VRK sprendimo, kuriuo nuspręsta pritarti Kėdainių 

rajono savivaldybės rinkimų komisijos Tyrimo grupės išvadai, kuria pripažinta, kad kandidatas į 

savivaldybės tarybos narius – merus S. G. nepažeidė minėto draudimo papirkti rinkėjus ar rinkimų 

teisę turinčius asmenis, bei atmestas pareiškėjo Darbo partijos atstovo skundas dėl Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Atsižvelgusi į 

byloje nustatytas faktines aplinkybes, LVAT teisėjų kolegija vertino, jog minėtoje Tyrimo išvadoje 

buvo pagrįstai pripažinta, kad kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus S. G. nepažeidė 

įstatyme įtvirtinto draudimo papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis, todėl VRK 

pagrįstai nusprendė jai pritarti. Teismas atsižvelgė į tai, jog nemokamus kultūrinius renginius, kurių 

metu S. G. apdovanojo tam tikrus meno kolektyvus, organizavo Kėdainių rajono savivaldybė, rengė 

kultūros centrai, o informacija apie juos buvo skelbta viešai. LVAT taip pat pažymėjo, kad 

piniginiai prizai buvo teikiami ne visiems renginiuose dalyvavusiems meno kolektyvams ir ne į 

renginius susirinkusiems žiūrovams, o tik išrinktiems labiausiai nusipelniusiems kolektyvams. Be 

to, apdovanojimai buvo skiriami ne su artėjančiais savivaldos rinkimais susijusiu tikslu, renginių 

metu taip pat nebuvo skatinta balsuoti, nekalbėta apie artėjančius rinkimus ir S. G. dalyvavimą 

juose. Teismas atsižvelgė ir į tai, jog apdovanojimai buvo skiriami UAB „Daumantai LT“ vardu, 

kuri daugelį metų remia vietos bendruomenę, organizuoja konkursus ir skiria paramą. Remdamasi 

šiais motyvais, LVAT atmetė pareiškėjo Darbo partijos skundą, o ginčytus VRK sprendimus 

pripažino teisėtais ir pagrįstais.  

LVAT buvo skundžiami ir VRK sprendimai dėl rinkimų rezultatų kai kuriose rinkimų 

apygardose pripažinimo negaliojančiais. Tokių skundų LVAT buvo pateikta dėl  rinkimų rezultatų 

Trakų, Širvintų ir Šilutės rinkimų apygardose. Tačiau visais atvejais LVAT patvirtino, jog VRK 

pagrįstai atitinkamose rinkimų apygardose pripažino rinkimų rezultatus negaliojančiais. Pavyzdžiui, 

LVAT patvirtino, kad VRK pagrįstai pripažino 2015 metų savivaldos rinkimų rezultatus Šilutės 

rajone negaliojančiais ir birželio 21 d. nusprendė surengti čia pakartotinius rinkimus. Tai LVAT 

nusprendė, išnagrinėjęs bylą pagal pareiškėjų V. L. ir partijos Tvarka ir teisingumas skundą, ir 

balandžio 3 d. paskelbė neskundžiamą sprendimą. Teismas pabrėžė, kad priimdama pareiškėjų 

skundžiamą sprendimą VRK vadovavosi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatomis, kurios 

įtvirtina balsavimo slaptumo svarbą, draudimą papirkti rinkėjus bei VRK teisę pripažinti rinkimų 

rezultatus negaliojančiais, taip pat Konstitucinio Teismo išvadomis. Teismo sprendime buvo 

nurodoma, kad Darbo grupė, kurios pažyma VRK rėmėsi priimdama skundžiamą sprendimą, 
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nustatė trejopus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimus renkant Šilutės rajono 

savivaldybės tarybą. Septyni asmenys įtariami rinkėjų balsų pirkimu; apie 430 biuletenių galėjo būti 

pakeisti išankstinio balsavimo metu; keliasdešimt biuletenių užpildyti ir juose pasikartojantys 

kandidatų pirmumo balsai nurodyti panašia rašymo priemone ir panašiu braižu. Teismo nuomone, 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatos, įtvirtinančios draudimą papirkti rinkėjus ar 

rinkimų teisę turinčius asmenis, pažeidimų mastas buvo pakankamas konstatuoti šiurkštų šios 

įstatymo normos pažeidimą. Vadovaudamasis Konstitucinio Teismo išaiškinimais, teismas pabrėžė, 

jog vien šio fakto nepakaktų, kad galima būtų rinkimų rezultatus pripažinti negaliojančiais, nes 

nagrinėjamu atveju nustatytas balsų pirkimo už atlygį skaičius nelaikytinas masiniu ar sistemingu 

rinkėjų papirkimu. Minėtoje byloje teismas kartu akcentavo, kad iš balsavimo rezultatų 

vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse matyti, jog galbūt pakeistų biuletenių mastas galėjo 

įtakoti kandidatų, esančių antroje ir trečioje vietose, pozicijas ir lemti, kas pateks į pakartotinė 

balsavimą, kuris vyko kovo 15 d. Be to, balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų 

apylinkėse taip pat patvirtina, kad nustatytas galbūt pakeistų biuletenių mastas galėjo turėti įtakos ir 

mandatų paskirstymo skaičiui tarp politinių partijų. Svarbus ir reikšmingas teismui pasirodė faktas, 

kad VRK Darbo grupė nustatė, jog buvo rasta per 70 rinkimų biuletenių su panašiais reitingo 

skaičiais, o dalis reitingo skaičių galbūt rašyti viena ranka. Todėl LVAT priėjo išvados, kad tai irgi 

patvirtina, jog tikroji Širvintų rajono rinkėjų valia buvo iškreipta, todėl negalima buvo nustatyti 

tikrų ir teisingų rinkimų rezultatų. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė 

išvadą, kad padarytų pažeidimų visumą VRK pagrįstai įvertino kaip šiurkščius pažeidimus, kurie 

galėjo turėti įtakos galutiniams savivaldos rinkimų Šilutės rajone rezultatams. 

 

13. RINKIMŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI 

 

Per šiais metais vykusius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus VRK sulaukė įvairių 

pranešimų apie galimus rinkimų įstatymų pažeidimus. Dalis pranešimų apie galimus rinkimų 

įstatymų pažeidimus nepasitvirtino, dalis pranešimų pasitvirtino, dalis pranešimų pagal 

kompetenciją buvo perduota policijos pareigūnams, kadangi VRK yra kompetentinga ištirti ne visus 

galimus rinkimų įstatymų pažeidimus. 

13.1. Rinkimų įstatymų pažeidimai, susiję su rinkėjų papirkimu 

 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. 7 val. iki vasario 26 d. 15 val. policija gavo 123 pranešimus apie 

galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais. Daugiausia pranešimų gauta iš šių apskričių Vilniaus – 

36, Alytaus - 17 ir Šiaulių – 16.  
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102 lentelė. Policijos gauti pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais nuo 2015-01-01 iki 

2015-02-26. 

Pranešimai iš 

atitinkamo AVPK 

prižiūrimos 

teritorijos 

Gauti 

prane

šimai 

Ikiteisminiai tyrimai pagal LR 

BK 
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A
T
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Vilniaus AVPK 36 3 1         

Kauno AVPK 8           

Klaipėdos AVPK 4      1     

Šiaulių AVPK 16 1  2   1     

Panevėžio AVPK 5           

Alytaus AVPK 17 2  2        

Marijampolės AVPK 6           

Tauragės AVPK 15 3          

Telšių AVPK 1 1          

Utenos AVPK 15           

Pranešime aiški vieta 

nenurodoma 
           

LKPB            

Iš viso: 123 8 1 4   2     

Iš viso pradėta 15 ikiteisminių tyrimų.  

Pagal LR BK 172 str. (Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise) pradėti 8,  

pagal LR BK 154 str. 1 d. (Šmeižimas) – 4,  

pagal LR BK 284 str. 2 d. (Viešosios tvarkos pažeidimas) – 1;  

pagal LR BK 181 str. 1 d. (Turto prievartavimas) – 2;  

pagal LR BK 187 str. 1 d. (Turto sunaikinimas ar sugadinimas) –  

0 ir pagal LR BK 178 str. 2 d. (Vagystė) – 0. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. 7 val. iki kovo 1 d. 19 val. 30 min. policija gavo 392  pranešimus 

apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais. Iš jų 2 pranešimai gauti Policijos departamento 

pasitikėjimo telefonu 272 5372. 

Vasario 28 d. buvo gauti 29 pranešimai, pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai. Ikiteisminius tyrimus 

pradėjo Elektrėnų, Kelmės policijos pareigūnai ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato pareigūnai. Elektrėnų policija gavo rinkimų stebėtojos pranešimą, kad pastate 

Elektrinės gatvėje yra galbūt rinkėjus balsus perkanti asmuo. Pirminiais policijos duomenimis, 41 

                                                 

1
 BK 172 str. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise 

 BK 154 str. Šmeižimas 

 BK 181 str. Turto prievartavimas 

 BK 187 str. Turto sunaikinimas ar sugadinimas 

 BK 178 str. Vagystė 

 BK 284 str. 1 d. Viešosios tvarkos pažeidimas 

 ATPK 174 str. Nedidelis chuliganizmas, tai yra necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas 

prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai, pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį 

 ATPK 178 str. Girto pasirodymas viešosiose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę 

ATPK 207
2
 str. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas 
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metų vyras rinkėjus bandė papirkti jiems siūlydamas 5 eurus, jis ragino balsuoti už visuomeninį 

rinkimų komitetą „Mūsų kraštas“. Vyras uždarytas į areštinę. Kelmėje policija dėl galimo rinkėjų 

papirkinėjimo sulaikė 49 metų vyrą. Tauragės apskrities policija atliko tyrimą dėl pranešimo, jog 

1959 metais gimusi moteris trukdė pasinaudoti rinkimų teise. Dėl visų šių atvejų buvo pradėti 

ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo kodekso 172 straipsnį - dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų 

teise. 

Kovo 1 dieną iš viso gauti 178 pranešimai, daugiausiai – dėl neleistinos agitacijos, rinkėjų 

vežiojimo, įtartinų asmenų ar automobilių, galimai perkančių balsus. Daugiausiai pranešimų apie 

pažeidimus gauta iš Vilniaus, Alytaus, Utenos, Tauragės.  

103 lentelė. Policijos gauti pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais nuo 2015-01-01 iki 

2015-03-01. 

Pranešimai iš 

atitinkamo AVPK 

prižiūrimos 

teritorijos 

Gauti 

pranešimai 

Ikiteisminiai tyrimai pagal LR 
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Vilniaus AVPK 126 6 1     1 2 2 5 

Kauno AVPK 32 1 1   1   1 2 1 

Klaipėdos AVPK 18      1    1 

Šiaulių AVPK 33 1  2   1  2   

Panevėžio AVPK 12           

Alytaus AVPK 56 4  2    1 5 1  

Marijampolės AVPK 18 2       2 1  

Tauragės AVPK 42 5        1  

Telšių AVPK 7 2          

Utenos AVPK 48 1        2  

Pranešime aiški vieta 

nenurodoma 

           

LKPB            

Iš viso: 392 22 2 4  1 2 2 12 9 7 

 

Iš viso pradėtas 31 ikiteisminis tyrimas. 

                                                 

2
 BK 172 str. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise 

 BK 154 str. Šmeižimas 

 BK 181 str. Turto prievartavimas 

 BK 187 str. Turto sunaikinimas ar sugadinimas 

 BK 178 str. Vagystė 

 BK 284 str. 1 d. Viešosios tvarkos pažeidimas 

 ATPK 174 str. Nedidelis chuliganizmas, tai yra necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas 

prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai, pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį 

 ATPK 178 str. Girto pasirodymas viešosiose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę 

ATPK 207
2
 str. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas 
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Nuo 2015 m. kovo 4 d. 7 val. iki kovo 13 d. 14 val. policija gavo 44 pranešimus apie galimus 

pažeidimus, susijusius su rinkimais.  

104 lentelė. Policijos gauti pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais nuo 2015-03-04 iki 

2015-03-13. 

Pranešimai iš 

atitinkamo AVPK 

prižiūrimos 

teritorijos 
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 p
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Ikiteisminiai tyrimai pagal LR 

BK 
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Vilniaus AVPK 4           

Kauno AVPK 1           

Klaipėdos AVPK 1           

Šiaulių AVPK 2 1          

Panevėžio AVPK 3           

Alytaus AVPK 14   1        

Marijampolės AVPK            

Tauragės AVPK 11 1          

Telšių AVPK 1           

Utenos AVPK 7           

Pranešime aiški vieta 

nenurodoma 

           

LKPB            

Iš viso: 44 2 0 1 0       

 

Iš viso pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai. 

 

Kovo 11 d. 16 val. 43 min. Tauragės apskr. VPK Šilutės r. PK registruotas Tauragės apskr. 

VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo tarnybinis pranešimas 

apie tai, kad kovo 11 d. apie 14 val. Šilutėje, vienas asmuo sumokėjo po 5 eurus 4 asmenims už tai, 

kad pastarieji balsuotų už Partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatą į merus. Taip jiems trukdė 

pasinaudoti rinkimų teise. Įtariamasis buvo uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 

LR BK 172 str. 1 d. 

Kovo 8 d. 11 val. 57 min. Alytaus apskr. VPK Prienų PK gautas pranešimas, kad Prienų 

mieste ant kandidato į Prienų rajono savivaldybės merus agitacinio plakato ir gatvės grindinio, 

dažais užrašyta žeminanti ir tikrovės neatitinkanti informacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 

LR BK 154 str. 1 d.  

Kovo 6 d. 13 val. 7 min. Šiaulių apskr. VPK Šiaulių m. ir r. PK gautas Radviliškio r., 

Mankiškių k., gyventojo telefoninis pranešimas, kad jis šiandien apie 12 val. 30 min. Šiaulių r., 

Šilėnuose, būdamas prie parduotuvės, iš nepažįstamo asmens gavo 5 eurus už tai, kad antrame 
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rinkimų ture balsuotų už politiką A.G. Pranešėjas nurodė, kad asmuo jį papirkęs buvo atvažiavęs su 

juodos spalvos džipu. Pagal gautą informaciją pas pranešėją į namus nuvykę patruliai nustatė, kad 

pastarasis yra neblaivus (1,93 prom.) ir negali tiksliai nurodyti visų įvykio aplinkybių. Nuvykus prie 

nurodytos parduotuvės jokių asmenų ar liudytojų nenustatyta. Apklausiama pardavėja nurodė, kad 

apie tokį laiką prie parduotuvės aikštelėje stovėjo juodos spalvos automobilis su priekaba ant kurio 

buvo stovas su kažkokio politiko agitacine reklama ir tuo laiku alų pirko pats pranešėjas, daugiau 

pardavėja suteikti informacijos apie įvykį negalėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 172 

str. 1 d. 

Kovo 15 d. gauti 53 pranešimai, pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas. 

Kovo 16 d. gautas 1 pranešimas. Iš viso antrojo rinkimų turo metu pradėti 4 ikiteisminiai 

tyrimai. 

105 lentelė. Policijos gauti pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais 2015-03-01 rinkimų 

metu 

Policijos komisariatas I turas II turas Kovo 15 d. Kovo 16 d. Iš viso 

Vilniaus AVPK 48    48 

Vilniaus r. PK 1    1 

Trakų r. PK 34    34 

Širvintų r. PK 22 21 16 1 43 

Ukmergės r. PK 2    2 

Šalčininkų r. PK 10    10 

Švenčionių r. PK 18 9 6  27 

Elektrėnų PK 5    5 

Kauno AVPK  15 1 1  16 

Kauno r. PK 10    10 

Kėdainių r. PK 3 2 2  5 

Kaišiadorių r. PK 5 2 1  7 

Jonavos r. PK 5    5 

Klaipėdos AVPK  4 0 0  4 

Klaipėdos r. PK 1    1 

Kretingos r. PK 7 1 1  8 

Neringos PK     0 

Palangos m. PK 3    3 

Skuodo r. PK  1   1 

Plungės r. PK 3    3 

Rietavo PK     0 

Šiaulių AVPK  7    7 

Šiaulių r. PK 7    7 

Pakruojo r. PK 1 1   2 

Radviliškio r. PK 9 3 2  12 

Joniškio r. PK 6 2 1  8 

Raseinių r. PK 5 1   6 

Panevėžio AVPK 3 1   4 

Panevėžio r. PK     0 
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Policijos komisariatas I turas II turas Kovo 15 d. Kovo 16 d. Iš viso 

Rokiškio r. PK 3 1   4 

Pasvalio r. PK     0 

Kupiškio r. PK 2    2 

Biržų r. PK 4 4 1  8 

Alytaus AVPK 29 14 9  43 

Druskininkų PK 10    10 

Lazdijų r. PK 12    12 

Varėnos r. PK 11 10 3  21 

Birštono PK     0 

Prienų r. PK 4 3   7 

Marijampolės AVPK 4    4 

Vilkaviškio r. PK 5    5 

Šakių r. PK 3    3 

Kalvarijos PK 2    2 

Kazlų Rūdos PK 4    4 

Jurbarko r. PK 9 2 2  11 

Utenos AVPK 10    10 

Anykščių r. PK 6 2 1  8 

Molėtų r. PK 3    3 

Zarasų r. PK 20 7 1  27 

Ignalinos r. PK 5    5 

Visagino m. PK 5 2   7 

Telšių AVPK 4 0   4 

Mažeikių r. PK     0 

Akmenės r. PK 1 1   2 

Kelmės r. PK 3 1 1  4 

Tauragės AVPK 16 10 3  26 

Šilalės r. PK 6 1   7 

Pagėgių PK 13    13 

Šilutės r. PK 12 6 2  18 

Iš viso: 440 109 53 1 549 

 

Per 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimus VRK nustatė šiurkščių rinkimų įstatymų 

pažeidimų, dėl kurių Širvintų, Trakų ir Šilutės rinkimų apygardose rinkimų rezultatai buvo 

pripažinti negaliojančiais, dėl ko birželio mėnesį buvo rengiami pakartotiniai rinkimai Širvintų, 

Trakų ir Šilutės rinkimų apygardose.  

Pakartotiniai rinkimai tiek pranešimų apie galimus rinkimų įstatymų pažeidimus skaičiumi, 

tiek ir nustatytais pažeidimais buvo gerokai skaidresni, nei kovo mėnesį vykę rinkimai.  

Nuo 2015 m. gegužės 22 d. 7 val. iki birželio 7 d. 14 val. 30 min. policija gavo 38 pranešimus 

apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais. Buvo gauta pranešimų apie galimus rinkėjų 

pavėžėjimus, neleistiną rinkimų agitaciją agitacijos draudimo laikotarpiu ir pan. Tačiau didžioji 

dauguma pranešimų nepasitvirtino.  
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Birželio 7 d. gauta 38 pranešimai, susiję su galimais rinkimų įstatymų pažeidimais. Birželio 7 

d. vykę pakartotiniai rinkimai Širvintų ir Trakų rajonų rinkimų apygardose išsiskyrė iš kitų rinkimų 

sumažėjusiu pranešimų apie galimus rinkimų įstatymų pažeidimus skaičiumi. Rinkimų dieną 

policija pradėjo tris ikiteisminius tyrimus dėl galimų rinkimų tvarkos pažeidimų vykstančiuose 

pakartotiniuose rinkimuose. Visi tyrimai pradėti dėl galimų pažeidimų Trakų rajone, vienas asmuo 

buvo sulaikytas. Policijos pareigūnai gavo informacijos, jog Lentvaryje rinkimų metu nenustatytas 

vyriškis už rinkėjų balsus dviem piliečiams siūlė po 5 eurus. Taip pat policijos pareigūnai buvo 

sustabdyti Lentvaryje, kur pranešta, kad vyriškis priėjo ir rinkėjams davė po 5 eurus su sąlyga, kad 

jie balsuos rinkimuose už konkretų kandidatą Ikiteisminiai tyrimai pradėti pagal BK 172 straipsnį 

(trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise). Taip pat buvo gautas vienas pranešimas, 

kad  rinkimų stebėtojas vienoje rinkiminėje apylinkėje įtarė du komisijos  narius esant neblaivius. 

Komisijos nariai patikrinti, buvo blaivūs. 

106 lentelė. Policijos gauti pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su rinkimais pakartotinių 

rinkimų metu 

 
Širvintų r. Trakų r. 

Varėnos – Eišiškių 

apyg. 
Iš viso 

Pranešimų 

skaičius 
12 26  38 

  

Nuo 2015 m. liepos  1  d. 7 val. policija gavo 8 pranešimus apie galimus pažeidimus, 

susijusius su rinkimais. Pranešimų pobūdis praktiškai nesikeitė: galimas papirkinėjimas (tariamai 

siūlė pinigus, alkoholinius gėrimus), raginimas nebalsuoti už tam tikrą asmenį ir pan. 

VRK priimti sprendimai, susijęs su rinkėjų papirkimo atvejais: 

1. Kauno rajono savivaldybės Nr. 16 rinkimų komisija, gavusi skundą dėl kandidato į Kauno 

rajono savivaldybės tarybos narius – merus Antano Makarevičiaus padaryto galimo rinkėjų 

papirkimo ir atlikusi tyrimą, priėmė 2015 m. sausio 15 d. sprendimą. VRK sausio 23 d. sprendimu 

Nr. Sp-31 „Dėl Kauno rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 16 sudarytos tyrimo grupės“ 

buvo pripažinta, jog Darbo partija ir jos iškeltas narys kandidatu į Kauno rajono savivaldybės 

tarybos narius – merus rinkimų apygardoje Nr. 16 Antanas Makarevičius, turėdamas tikslą paveikti 

rinkėjų ar rinkimų teisę turinčių asmenų valią balsuoti už darbo partiją ir jį patį, kaip kandidatą į 

Kauno rajono savivaldybės tarybos narius, rinkiminės kampanijos metu, 2014 m. gruodžio 21 d. 

Kauno rajone, neatlygintinai dalindamas maisto produktus bei kitokias prekes, neregistruotas VRK, 

pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatas. 

2. Kauno miesto savivaldybės Nr. 15 rinkimų komisija, gavusi skundą dėl kandidatės į Kauno 

miesto savivaldybės tarybos narius – merus Aušros Ručienės padaryto galimo rinkėjų papirkimo ir 

atlikusi tyrimą, priėmė 2015 m. sausio 20 d. sprendimą. VRK sausio 30 d. sprendimu Nr. Sp-51 

http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas84391/Kandidato84391Anketa.html
http://www.vrk.lt/documents/10180/560346/Makareviciaus+sprendimas.pdf/5880740c-2312-4449-842f-51e20d0e9512
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1008242&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1008242&p_tr2=2
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72610/Kandidato72610Anketa.html
http://www.vrk.lt/documents/10180/560346/Rucienes+sprendimas.docx/eeeb5812-94ed-49a3-83ee-8c4e19440beb
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1008142&p_tr2=2
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„Dėl Aušros Ručienės skundo „Dėl neteisėtos ir nepagrįstos 2015 m. sausio 20 d. Kauno miesto 

savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 15 sudarytos tyrimo grupės išvados“ pripažino, jog prieš pat 

politinės kampanijos pradžią įsteigto A. Ručienės labdaros ir paramos fondo veikla (nemokamų 

šokių vakarų organizavimas) buvo susijusi su rinkimų politine kampanija ir siekiu teigiamai 

paveikti rinkėjus, kad jie artėjančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose balsuotų už keliamą 

jos kandidatūrą. 

3. Kauno miesto savivaldybės Nr. 15 rinkimų komisija, gavusi skundą dėl kandidatės į Kauno 

miesto savivaldybės tarybos narius Onos Balžekienės padaryto galimo rinkėjų papirkimo ir atlikusi 

tyrimą, priėmė 2015 m. vasario 18 d. sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, jog kandidatė į Kauno 

miesto savivaldybės tarybos narius O. Balžekienė, panaudojant savo šaržą, kuris buvo naudojamas 

2012 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu, bei yra naudojamas 2015 m. savivaldybių 

tarybų rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu rinkimų agitacijai, prasidėjus rinkimų kampanijai, 

platino nepažymėtą politinę reklamą, t.y. leidinį (18 000 vienetų tiražu) ant kurio buvo O. 

Balžekienės šaržas, taip dovanomis skatinant rinkėją balsuoti už ją artėjančiuose rinkimuose, tokiais 

veiksmais pažeidžiant Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatas. 

4. Palangos miesto savivaldybėje Nr. 31 pripažintas rinkėjų papirkimas VšĮ „Ilgieji Palangos 

tiltai“, t.y. pripažinta Lino Jegelevičiaus, Livijos Grajauskienės ir Alvydo Ziabkaus knyga 

„Kurhauzo atgimimas – Palangos sėkmės istorija“ (ISBN 978-609-404-185-5) paslėpta politine 

reklama; pripažinti rinkėjų papirkimu neatlygintinas knygos „Kurhauzo atgimimas – Palangos 

sėkmės istorija“ dalijimas 2015 m. vasario 13 d. Palangos Kurhauze VšĮ „Ilgieji Palangos tiltai“ 

organizuoto knygos pristatymo svečiams. Pripažinta, kad VšĮ „Ilgieji Palangos tiltai“ skleisdama 

paslėptą politinę reklamą pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės 

įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, skleisdama politinę reklamą neatlygintinai – šio įstatymo 16 straipsnio 

1 dalį, bei kad nemokamai dalydama knygą „Kurhauzo atgimimas – Palangos sėkmės istorija“ 

renginio metu pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį. 

5. Buvo priimtas sprendimas, jog Švenčionių rajono savivaldybės Nr. 49 Darbo partijos 

kandidatas į tarybos narius – merus Vytauto Vigelio papirkinėjo rinkėjus, t.y. atsižvelgiant į tai, jog 

mažareikšmiai daiktai buvo dalijami 2015 m. vasario 23 d., t.y. dar iki atitinkamos jų deklaracijos 

VRK (2015 m. vasario 24 d.), buvo pripažinta, jog Darbo partijos Švenčionių rajono skyrius, 

Švenčionyse dalindamas nedeklaruotus mažareikšmius daiktus pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų 

įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas. 

6. Širvintų rajono savivaldybės Nr. 48 rinkimų komisija, gavusi skundą dėl kandidatės į 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos narius – merus Živilės Pinskuvienės padaryto galimo rinkėjų 

papirkimo ir atlikusi tyrimą, priėmė 2015 m. kovo 16 d. sprendimą, kuriuo pripažino, jog tuometinė 

kandidatė Ž. Pinskuvienė rinkėjams dalindama nedeklaruotus mažareikšmius daiktus (ridikų sėklas 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1008142&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1008142&p_tr2=2
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas72527/Kandidato72527Anketa.html
http://www.vrk.lt/documents/10180/560346/201502271702.pdf/8a040b5b-daf7-4ed3-bbff-085dff3d4301
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas81069/Kandidato81069Anketa.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas79289/Kandidato79289Anketa.html
http://www.vrk.lt/documents/10180/560346/Pinskuvienes+isvada.pdf/2ad8a1e0-2b4f-4083-8cdb-300b15d41d10
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ir raktų pakabukus – žibintuvėlius) pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 

nuostatas.  

 

13.2. Rinkimų įstatymų pažeidimai, susiję su rinkimų agitacijos skleidimu 

 

Politinių kampanijų finansavimo šaltiniai numatyti PKFFK įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje 

(politinių partijų) ir 8 straipsnio 1 dalyje (kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių). Politinės 

kampanijos gali būti finansuojamos tik iš šių šaltinių:  

1. politinės partijos lėšomis; 

2. nuosavomis (asmeninėmis) kandidatų lėšomis; 

3. pagal PKFFK įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukomis politinei kampanijai; 

4. iš bankų gaunamomis paskolomis (galimos tik politinėms partijoms); 

5. palūkanomis už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.  

Savivaldybių tarybų rinkimų politinėms kampanijoms gali aukoti Lietuvos Respublikos 

piliečiai, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai (nepriklausomai nuo turimos pilietybės ar 

asmenys be pilietybės).  

PKKFK įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalis numato skiriamų lėšų dydžio ribojimus: 

Vienas fizinis asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos 

dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio 

vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Bendra vieno fizinio asmens aukų 

savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 

procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų 

(kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už praeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių 

pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos). Į šiuos dydžius neįskaičiuojamos šio įstatymo 11 

straipsnyje nurodytos aukos. 

Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje, į politinių partijų ir visuomeninių rinkimų 

komitetų keliamų kandidatų sąrašus įrašyti kandidatai ir referendumo iniciatoriai savo politinei 

kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių. 

Kandidatai savo kampanijai finansuoti galėjo skirti iki 13 555 eurų, fiziniai asmenys, 

deklaravę turtą ir pajamas,  kiekvienam politinės kampanijos dalyviui galėjo aukoti iki 6 778 eurų, 

nedeklaravę - iki 12 eurų. Nenustatyta, kad kandidatai ar fiziniai asmenys būtų pažeidę šiuos 

ribojimus, išskyrus kandidatę O. B., kurios nepiniginė auka (6 846 Eur) buvo pripažinta 2015 m. 

kovo 19 d. VRK  sprendimu Nr. Sp-112. Iki šio sprendimo kandidatė buvo skyrusi didžiausią 

leistiną kandidato lėšų sumą (13 555 Eur).  
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Nustatyta 18 asmenų, kurių tam pačiam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui 

pervestos lėšos buvo klaidingai apskaitytos kaip kandidato lėšos ir fizinio asmens auka, fizinio 

asmens auka ir maža auka arba kandidato lėšos ir maža auka. Patikrinus bendras sumas nenustatyta, 

kad būtų pažeisti aukų ribojimai.  

PKFFK įstatyme numatyti finansavimo šaltiniai ir draudimas finansuoti politines 

kampanijas nenumatytomis lėšomis, tai yra ir juridinių asmenų aukomis.  

Juridinių asmenų aukas priėmė 2 savarankiški politinės kampanijos dalyviai: 

1. Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus sąjūdis“ Alytaus miesto rinkimų apygardoje 

Nr. 2 (S) gavo ir priėmė 3 juridinių asmenų aukas: 100 eurų iš Kooperatinės bendrovės „ALYTAUS 

PREKYBA“, 300 eurų iš UAB „INTELEKTUALIOS SISTEMOS“ ir 900 eurų iš UAB „Azarto 

technika“. VRK 2015 m. kovo mėn. parašė du raštus prašydama paaiškinti situaciją ir pašalinti 

pažeidimą, informacijos apie pažeidimo pašalinimą negauta.   

2. Visuomeninis rinkimų komitetas „N.Puteikio komanda“ Ukmergės rajono rinkimų 

apygardoje Nr. 53 (S) gavo ir priėmė 2 juridinių asmenų aukas: 10 eurų iš VĮ „VILNIAUS 

REGIONO KELIAI“ ir 20 eurų iš Ukmergės profesinės sąjungos „Solidarumas“. VRK 2015 m. 

balandžio 30 d. kreipėsi raštu į komiteto koordinatorę ir iždininkę. Buvo pateikti dokumentai, kad ši 

suma pervesta į valstybės biudžetą, tai yra pažeidimas pašalintas. 

Išlaidų limitą viršijo du savarankiški politinės kampanijos dalyviai: Darbo partijos 

Švenčionių rajono rinkimų apygardoje kandidatų sąrašas – 1 698,20 eurų arba 5,22 proc. nustatyto 

limito, Respublikonų partijos Biržų rajono rinkimų apygardoje Nr. 6 kandidatas į merus Valdemaras 

Valkiūnas – 1 395,64 eurų arba 7,41 proc., ir vienas atstovaujamasis dalyvis – Respublikonų 

partijos Biržų rajono rinkimų apygardoje Nr. 6 kandidatų sąrašas (A) 2 962,86 eurų arba 19,67 proc. 

2015 m. liepos 9  d. VRK sprendimu Nr. Sp-253 „Dėl didžiausio leistino politinės kampanijos 

išlaidų dydžio viršijimo“ pripažinta, kad Respublikonų partijos Biržų rajono rinkimų apygardoje Nr. 

6 kandidatų sąrašas (A), viršijęs išlaidų limitą 2 962,86 eurais, arba 19,67 proc., šiurkščiai pažeidė 

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą. 

2015 m. liepos 27 d. VRK sprendimu Nr. Sp-270 „Dėl straipsnių pripažinimo visuomeninio 

rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ politine reklama“ 10 straipsnių pripažinta visuomeninio 

rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ politine reklama, sumažintas didžiausias leistinas politinės 

kampanijos išlaidų dydis. Taip pat buvo pripažinta, kad visuomeninei organizacijai „Vieningas 

Kaunas“ apmokėjus visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ politinės skelbimą buvo 

pažeista Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnio 2 dalis, tai 

yra visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Kaunas“ ir jo kandidato į Kauno miesto 

savivaldybės tarybos narius – merus Visvaldo Matijošaičio politinė kampanija finansuota per 
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trečiuosius asmenis ir tokiu būdu šiurkščiai pažeistas Politinių kampanijų finansavimo ir 

finansavimo kontrolės įstatymas. 

Per 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinę kampaniją VRK priėmė 29 sprendimus dėl 

informacijos vertinimo. 7 sprendimais skleista informacija nepripažinta politine reklama, 22 – 

pripažinta. Atitinkamiems politinės kampanijos dalyviams sumažinti didžiausi leistini politinės 

kampanijos išlaidų dydžiai. Daliai viešosios informacijos skleidėjų remiantis šiais sprendimais  

savivaldybių rinkimų komisijos surašė administracinės teisės pažeidimų protokolus už paslėptos 

politinės reklamos skleidimą 

 

14. PASIŪLYMAI 

Įvertinus rinkimų organizavimo patirtį, VRK s i ū l o: 

1. Papildyti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 48 straipsnį naujomis nuostatomis: 

„Diskusijų laidos, skirtos rinkimams į savivaldybių tarybas, transliuojamos dviem 

lygmenimis – nacionaliniu ir regioniniu. 

Nacionaliniu lygmeniu transliuojamose diskusijų laidose gali dalyvauti kandidatai ir atstovai 

politinių partijų,  visuomeninių rinkimų komitetų, kurie iškėlė kandidatų sąrašus, už kuriuos turi 

teisę balsuoti ne mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų. 

Regioniniu lygmeniu transliuojamose diskusijų laidose gali dalyvauti atstovai politinių 

partijų, visuomeniniai rinkimų komitetų, kurie iškėlė kandidatų sąrašus, už kuriuos turi teisę 

balsuoti mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų, ir save išsikėlę kandidatai“. 

2. Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, yra draudžiama pirkti rinkėjų balsus, 

dovanomis ar paslaugomis skatinti rinkėjus balsuoti už ar prieš vieną ar kitą kandidatą (partiją).  

VRK apie nustatytą papirkimo faktą paskelbia savo interneto svetainėje kartu su kandidato 

pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus. VRK nuomone, tai nėra tinkama atsakomybė už 

tokį įstatymo pažeidimą. Siūlytume ją griežtinti, gal net panaikinant kandidato registravimą.  

3. Papildyti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 9 straipsnį nuostata:  

„Vyriausioji rinkimų komisija iš specialiai tam tikslui paskirtų valstybės biudžeto 

asignavimų turi teisę centralizuotai įsigyti balsavimo patalpų inventoriaus ir perduoti jį 

savivaldybėms panaudos pagrindais“.  

4. Jau 2015 m. kovo 1 d. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose rinkimų užstatas už 

kandidatą, einantį nesuderinamas pareigas su tarybos nario pareigomis, buvo didesnis (dviejų 

VMDU dydžio). VRK nuomone, šis užstatas galėtų būti ir didesnis. 
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