2014 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ
GRAFIKAS
Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo* straipsnis,
dalis + Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja
redakcija)

Eil.
Nr.

Prezidento rinkimų įstatymo* straipsnis, dalis

Rinkimų data:

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rinkimų
rezultatų
paskelbimo

Prezidento rinkimai

Rinkimai į Europos Parlamentą

2014 m. gegužė 11 d.

2014 m. gegužė 25 d.

Data

Data

Turinys

1

PKFFK, 16.4

metų pradžia

iki 2013 01 01

iki 2013 01 01

Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą
gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas.
Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai iki kiekvienų metų sausio 1 dienos Vyriausiajai
rinkimų komisijai pateikia politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus politinės reklamos
įkainius ir sąlygas.

2

PKFFK, 4

įsigaliojus
Seimo
nutarimui

nuo 2013 11 11

nuo 2013 11 25

Prasideda politinė kampanija. Baigiasi 100 dienų po rinkimų rezultatų paskelbimo.

3

REPĮ, 38.1

įsigaliojus
Seimo
nutarimui

*

nuo 2013 11 25

Prasideda Visuomeninių rinkėjų komitetų registravimas. Baigiasi prasidėjus pareiškinių
dokumentų pateikimui.

4

PKFFK, 5

įsigaliojus
Seimo
nutarimui

nuo 2013 11 11

nuo 2013 11 25

Prasideda politinės kampanijos dalyvių registracija. Baigiasi prasidėjus pareiškinių
dokumentų priėmimui.

-100

iki 2014 01 31

*

-100

po 2014 01 31

*

-100

iki 2014 01 31

*

Priimami savivaldybių administracijų direktorių teikimai dėl apylinkių ribų pakeitimų.
Ribas pagal teikimus keičia VRK.
Prireikus (esant netinkamoms balsavimui patalpoms ir kita) VRK keičia balsavimo patalpos
adresą.
Rinkimų apylinkių sąrašas skelbiamas VRK interneto svetainėje.

-85

*

2014 03 01

Baigiasi politinės kampanijos dalyvių registravimas rinkimuose į Europos Parlamentą.

5
6
7

PRĮ, 11.2

PRĮ, 11.4
PRĮ, 11.2
REPĮ, 39.5

8

REPĮ, 39.5

9

-85

*

nuo 2014 03 01

10

PRĮ, 35.3

-80

2014 02 20

*

11

PRĮ, 35.3

-80

nuo 2014 02 20

*

12

PRĮ, 13.1

-74

13

PRĮ, 13.1

-74

iki 2014 02 26

*

14
15

PRĮ, 35.3

-65
-65

*
iki 2014 03 07 17:00

iki 2014 03 21 17:00

16

PRĮ, 15.1

-65

2014 03 07

*

17

PRĮ, 17.5

-59

2014 03 13

*

18

PRĮ, 15.4

-48

iki 2014 03 24

*

19

PRĮ, 15.5

-45

iki 2014 03 27

*

20

PRĮ, 13.4

-44

2014 03 28

*

21

PRĮ, 38.1

-45

2014 03 27

*

-45

*

2014 04 10

-39

iki 2014 04 02

*

REP, 27.1

-39

*

iki 2014 04 16

REPĮ, 39.3

-35

2014 04 06

2014 04 20

REPį, 40.3

-32

iki 2014 04 09

iki 2014 04 23

REPĮ, 40.4

-31

iki 2014 04 10

iki 2014 04 24

-30

iki 2014 04 09

*

RERĮ, 46

-30

iki 2014 04 11

iki 2014 04 25

REPĮ, 45.1

-28

*

iki 2014 04 27

-26

iki 2014 04 15

*

REPĮ, 44

REPĮ, 39.3

22
23

PRĮ, 25

24

25

PRĮ, 38.3

26
27

PRĮ, 38.4,5

28

PRĮ, 17.5

29

PRĮ, 38.5

30

31

REPĮ, 39.5

PRĮ, 26

11:58 2014.03.10

VRK prašo kandidatūras pateikti iki
2014 m. vasario 20 d.

iki 2014 03 21

1/4

Prasideda kandidatų į Europos Parlamento narius pareiškinių dokumentų priėmimas.
Dokumentus gali teikti tik politinės kampanijos dalyviai. Politinėms partijoms, rinkėjų
komitetams per 3 dienas po pareiškinių dokumentų pateikimo išduodami vardiniai parašų
rinkimo lapai.
Baigiasi politinės kampanijos dalyvių registravimas Respublikos Prezidento
rinkimuose.
Prasideda pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškinių
dokumentų priėmimas. Dokumentus gali teikti tik užsiregistravę politinės kampanijos
dalyviai. Pretendentams į kandidatus per 3 dienas po pareiškinių dokumentų pateikimo
išduodami vardiniai parašų rinkimo lapai.
Partijos, teisingumo ministras, Lietuvos teisininkų draugija, merai pateikia kandidatūras į
savivaldybių rinkimų komisijas, pasiūlo šių komisijų pirmininkus.
VRK sudaro Respublikos Prezidento rinkimų savivaldybių komisijas, skiria komisijų
pirmininkus. Šioms komisijoms pavedama vykdyti rinkimus į Europos Parlamentą.
Kelios partijos rinkimuose į Eurpos Parlamentą gali sujungti savo kandidatų sąrašus.
Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK.
Savivaldybių rinkimų komisijos nustato kiekvienos rinkimų apylinkės komisijos narių
skaičių.
Paskutinė diena duoti rašytinį pasižadėjimą savivaldybių rinkimų komisijų nariams.
Partijos pateikia savivaldybės rinkimų komisijai kandidatūrų į apylinkių rinkimų komisijas
sąrašą.
Savivaldybių rinkimų komisijos sudaro rinkimų apylinkių komisijas.
Paskutinė diena (konkreti data priklauso nuo sutikimo tapti kandidatu datos) atsisakyti
rinkimų komisijos nario pareigų norint tapti kandidatu.
Paskutinė diena pretendentui į Respublikos Prezidentus pateikti VRK jos išduotus rinkėjų
parašų rinkimo lapus.
Paskutinė diena partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui pateikti VRK parašų rinkimo
lapus.
VRK savivaldybės rinkėjų, turinčių teisę rinkti Respublikos Prezidentą ir Europos
Parlamento narius, elektroninį sąrašą perduoda savivaldybės rinkimų komisijai.
VRK pateikia papildomą informaciją dėl rinkėjų, turinčių teisę rinkti Europos Parlamento
narius, pasirinkimo: ar jie pasirinko rinkti Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje
narėje keliamus kandidatus.
Laikotarpio pabaiga VRK patikrinti parašų rinkimo lapus (jeigu parašai nebuvo patikrinti per
10 dienų nuo parašų rinkimo lapų grąžinimo).
Laikotarpio pabaiga valstybės institucijai (per 7 d. po prašymo) pranešti VRK reikšmingus
kandidato registravimui duomenis.
Laikotarpio pabaiga VRK priimti sprendimą dėl kandidato registravimo (jeigu sprendimas
nebuvo dar priimtas).
Paskutinė diena duoti rašytinį pasižadėjimą apylinkių rinkimų komisijų nariams.
VRK paskelbia kandidatais į Respublikos Prezidentus įregistruotų asmenų sąrašą. VRK
paskelbia rinkimuose į Europos Parlamentą dalyvaujančių partijų, jų koalicijų,
visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų sąrašų pavadinimus ir sąrašuose įrašytus
kandidatus; kandidatų sąrašams burtais suteiktus rinkimų numerius; kandidatų sąrašuose
įrašytų kandidatų rinkimų numerius.
Visuomeninis rinkimų komitetas, partija ar rinkimų koalicija gali atšaukti pareiškinius
dokumentus.
Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų apylinkės (išankstinį atspausdintą) rinkėjų sąrašą
perduoda apylinkės rinkimų komisijai. Sąraše įrašyti rinkėjai, turintys teisę rinkti
Respublikos Prezidentą ir Europos Parlamento narius.

Parengė VRK 2012.04.30

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo* straipsnis,
dalis + Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja
redakcija)

Prezidento rinkimų įstatymo* straipsnis, dalis

Eil.
Nr.

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rinkimų
rezultatų
paskelbimo

Data

Data

Turinys

REPĮ, 29

-26

*

iki 2014 04 29

Savivaldybės rinkimų komisija apylinkės rinkimų komisijai perduoda papildomą informaciją
dėl rinkėjų, turinčių teisę rinkti Europos Parlamento narius, pasirinkimo: ar jie pasirinko
rinkti Lietuvoje, ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje keliamus kandidatus.

REPĮ, 29.1

-25

iki 2014 04 16

iki 2014 04 16

REPĮ, 52.6

-20
-15

*
iki 2014 04 26

iki 2014 05 05
*

-15

iki 2014 04 26

*

32

33
34
35
36

PRĮ, 27.1

PRĮ, 36.7
PRĮ,
61.2,62.2,63.2

REPĮ, 53.1

37

38

PRĮ, 46.6

-10

*

iki 2014 05 15

-5

iki 2014 05 06

*

39

REPĮ, 53.1

-5

*

2014 05 20

40

PKFFK 16.7.

-10

iki 2014 05 01

iki 2014 05 15

-8

iki 2014 05 03

iki 2014 05 03

-7

*

2014 05 18

-7

iki 2014 05 04

*

REPĮ, 26.5

-7

*

2014 05 18

REPĮ, 36.1

-7

iki 2014 05 04

iki 2014 05 18

41

PRĮ, 29.3
REPĮ, 79.4

42
43

PRĮ, 24.4

44

45

46

PRĮ, 34.1

PRĮ, 51.2,3

REPĮ, 59.1

-6

iki 2014 05 05

iki 2014 05 19

47

PRĮ, 57.1

REPĮ, 67.1

-4

nuo 2014 05 07

nuo 2014 05 21

48

PRĮ, 64.2

REPĮ, 68.3

-4

nuo 2014 05 07

nuo 2014 05 21

49

PRĮ, 64.4

REPĮ, 68.4

-3

iki 2014 05 08

iki 2014 05 22

50
51

PRĮ, 64.2

REPĮ, 68.3

PRĮ, 57.1

REPĮ, 67.1

-3
-2

iki 2014 05 08 20:00
2014 05 09

iki 2014 05 22 20:00
2014 05 23

52

PRĮ, 64.5

REPĮ, 68.5

-2

nuo 2014 05 09

nuo 2014 05 23

53

PRĮ, 64.5

REPĮ, 68.5

-1

2014 05 10

2014 05 24

54

PRĮ, 49

REPĮ, 56

-30 val

nuo 2014 05 10 1:00

nuo 2014 05 24 1:00

55

PRĮ, 65.3

REPĮ, 75.3

-1

iki 2014 05 10

iki 2014 05 24

56
57
58

PRĮ, 51.2

REPĮ, 59.1

PRĮ, 53.1

REPĮ, 60.1

PRĮ, 52

REPĮ, 62

-12 val
-12 val
0

iki 2014 05 10 19:00
iki 2014 05 10 19:00
2014 05 11 07:00

iki 2014 05 24 19:00
iki 2014 05 24 19:00
2014 05 25 07:00

59

PRĮ, 33.1

REPĮ, 35.1

0

iki 2014 05 11 18:00

iki 2014 05 25 18:00

60

PRĮ, 33.2

11:58 2014.03.10

REPĮ, 35.2

0

2014 05 11

2014 05 25

2/4

Apylinkės rinkimų komisija, diplomatinė atstovybė sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su
apylinkės rinkėjų sąrašu.
VRK išspausdina kandidatų sąrašus ir jų rinkimų programas.
Kandidatas į Respublikos Prezidentus gali atšaukti rinkimų pareiškinius dokumentus.
Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių paštų sąrašą.
Paskutinė diena kada leidžiama visuomenės informavimo priemonėse skelbti
kompromituojančią medžiagą apie kandidatą, partiją ar visuomeninį rinkimų komitetą,
iškėlusį kandidatų sąrašą. Kompromituojanti medžiaga gali būti paskelbta ne vėliau kaip
priešpaskutiniame iki rinkimų visuomenės informavimo priemonės leidinio numeryje.
Paskutinė diena kada leidžiama visuomenės informavimo priemonėse skelbti
kompromituojančią medžiagą apie kandidatą į Respublikos Prezidentus.
Paskutinė diena kada leidžiama visuomenės informavimo priemonėje, kuri leidžiama daugiau
kaip 3 kartus per savaitę, skelbti kompromituojančią medžiagą apie kandidatą, partiją ar
rinkimų komitetą, iškėlusį kandidatų sąrašą.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos.
Baigiamas rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams. Rinkėjo kortelė įteikiama kartu su VRK
informaciniu leidiniu.
VRK nustato konkrečią pirmumo balsų skaičiavimo tvarką.
Išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir VRK nustatyta tvarka pripažintais
pakeitimais patvirtinami kaip galutiniai rinkėjų sąrašai.
Informacinėje sistemoje pateikiami pakeitimai rinkėjų sąraše dėl rinkėjų, turinčių teisę rinkti
Europos Parlamento narius, pasirinkimo: ar jie pasirinko rinkti Lietuvoje ar kitoje Europos
Sąjungos valstybėje narėje keliamus kandidatus.
Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti
apylinkės rinkimų komisijai.
Savivaldybių rinkimų komisijos rinkimų biuletenius ir balsavimo vokus centriniams pašto
skyriams pateikia ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki balsavimo paštu pradžios, rinkimų
biuletenius rinkimų apylinkėms - ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios.
Balsavimo specialiuose paštuose pradžia. Balsuoti spec. pašte galima specialiai balsavimui
sudarytuose paštuose (kariuomenės vienetuose, bausmės vykdymo vietose, areštinėse,
tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), ligoninėse, gydymo įstaigose (išskyrus
poliklinikas), socialinės globos įstaigose ir kt.) jų darbo valandomis paskutinį trečiadienį,
ketvirtadienį ar penktadienį iki rinkimų dienos.
Balsavimo iš anksto pradžia. Balsavimas iš anksto vyksta nuo 8 iki 20 valandos paskutinį
trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos iš anksto parengtose ir balsavimui tinkamose
patalpose, esančiose pastate, kuriame yra savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų
apygarda, mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta.
Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos sudaro ir
tvirtina apylinkės rinkimų komisija.
Balsavimo iš anksto pabaiga.
Balsavimo specialiuose paštuose pabaiga (penktadienis).
Balsavimo namuose pradžia. Balsavimo paštu vokus ir rinkimų biuletenius rinkėjams, kurie
įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų
apylinkės rinkėjai, paskutinį penktadienį ar šeštadienį iki rinkimų dienos nuo 8 iki 20
valandos į namus pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai.
Balsavimo namuose pabaiga.
Draudžiama rinkimų agitacija. Rinkimų agitacija, nepaisant jos būdų, formų ir priemonių,
draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos,
išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos
draudimui. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių rinkimų agitacijos
priemonių (išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti balsavimo
patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, ir pastate,
kuriame balsuojama paštu specialiai balsavimui sudarytuose paštuose (toliau – specialūs
paštai).
Pašto vadovas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius savivaldybės rinkimų
komisijai.
Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkės komisijoms.
Turi būti parengta balsavimo patalpa.
RINKIMŲ DIENA. Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse.
Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę gyvenamąją vietą toje
rinkimų apylinkėje, ir kitur nebalsavę asmenys.
Rinkimų dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs, gali VRK nustatyta tvarka balsuoti kitoje
rinkimų apylinkėje, jei abi šios rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis
prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir Vyriausiosios rinkimų komisijos
informacinės sistemos ir apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra
balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra
įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše
yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo
balsas, jei bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.

Parengė VRK 2012.04.30

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo* straipsnis,
dalis + Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja
redakcija)

Prezidento rinkimų įstatymo* straipsnis, dalis

Eil.
Nr.

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rinkimų
rezultatų
paskelbimo

Data

Data

Turinys

Balsavimo paštu vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais pašto skyrių vadovai ar jų
įgalioti asmenys įteikia savivaldybių rinkimų komisijoms rinkimų dieną ne vėliau kaip iki 11
valandos, o savivaldybių rinkimų komisijos perduoda juos apylinkių rinkimų komisijoms iki
balsavimo pabaigos.
Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Rinkimų agitacijos draudimo pabaiga.
Savivaldybės rinkimų komisijai galima apskųsti apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl
rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo
protokolo pasirašymo laiko).
Savivaldybės rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas priklauso nuo
skundo gavimo laiko).

61

PRĮ, 65.4

REPĮ, 75.4

0

iki 2014 05 11 11:00

iki 2014 05 25 11:00

62

PRĮ, 52

REPĮ, 62

0

2014 05 11 20:00

2014 05 25 20:00

63

PRĮ, 19.1

24 val.

Po savivaldybė rinkimų komisijos
protokolo surašymo

*

64

PRĮ, 19.1

24 val.

Po skundo pateikimo

*

65

PRĮ, 18.2

48 val.

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

*

VRK galima apskųsti savivaldybių rinkimų komisijų sprendimus dėl savivaldybės balsų
skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko).

72 val.

*

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

VRK galima apskųsti savivaldybių rinkimų komisijų sprendimus dėl savivaldybės balsų
skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko).

7

iki 2014 05 18 00:00

*

REPĮ, 88. 2

66

67
68

PRĮ, 76

Galimo pakartotinio balsavimo Prezidento rinkimuose vykdymo ir organizavimo grafikas. BALSAVIMAS VYKS KARTU SU RINKIMAIS Į EUROPOS
PARLAMENTĄ

69

REPĮ, 53.1

-10

*

iki 2014 05 15

REPĮ, 59.1

-5

iki 2014 05 20

iki 2014 05 20

-5

iki 2014 05 20

*

70

PRĮ, 51.3

71

PRĮ, 46.6

72

PKFFK ,16.7.

PKFFK 16.7.

-5

iki 2014 05 20

iki 2014 05 20

73

PRĮ, 57.1

REPĮ, 67.1

-4

nuo 2014 05 21

nuo 2014 05 21

74

PRĮ, 64.2

REPĮ, 68.3

-4

nuo 2014 05 21

nuo 2014 05 21

75

PRĮ, 64.5

REPĮ, 68.5

-2

nuo 2014 05 23

nuo 2014 05 23

76

PRĮ, 49.1

REPĮ, 56

-30 val

nuo 2014 05 24 1:00

nuo 2014 05 24 1:00

77

PRĮ, 65.3

REPĮ, 75.3

-1

iki 2014 05 24

iki 2014 05 24

78
79
80

PRĮ, 65.4

REPĮ, 59.1

PRĮ, 53.1

REPĮ, 60.1

PRĮ, 52

REPĮ, 62

-12 val.
-12 val.
0

iki 2014 05 24 19:00
iki 2014 05 24 19:00
2014 05 25 07:00

iki 2014 05 24 19:00
iki 2014 05 24 19:00
2014 05 25 07:00

81

PRĮ, 33.1

REPĮ, 35.1

0

iki 2014 05 25 18:00

iki 2014 05 25 18:00

82

Vyriausioji rinkimų komisija skelbia I turo balsavimo rezultatus.

PRĮ, 33.2

REPĮ, 35.2

0

Draudžiama rinkimų agitacija. Rinkimų agitacija, nepaisant jos būdų, formų ir priemonių,
draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos,
išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos
draudimui. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių rinkimų agitacijos
priemonių (išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti balsavimo
patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, ir pastate,
kuriame balsuojama paštu specialiai balsavimui sudarytuose paštuose (toliau – specialūs
paštai).
Pašto skyriaus vadovas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius savivaldybių
rinkimų komisijai.
Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkių komisijoms.
Turi būti parengta balsavimo patalpa.
RINKIMŲ DIENA. Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse.
Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę gyvenamąją vietą toje
rinkimų apylinkėje, ir kitur nebalsavę asmenys.

2014 05 25

iki 2014 05 25 11:00

iki 2014 05 25 11:00

Balsavimo paštu vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais pašto skyrių vadovai ar jų
įgalioti asmenys įteikia savivaldybių rinkimų komisijoms rinkimų dieną ne vėliau kaip iki 11
valandos, o savivaldybių rinkimų komisijos perduoda juos apylinkių rinkimų komisijoms iki
balsavimo pabaigos.

2014 05 25 20:00

2014 05 25 20:00

2014 05 25

PRĮ, 65.4

REPĮ, 75.4

84

PRĮ, 52

REPĮ, 62

85

PRĮ, 19.1

REPĮ, 88.1

24 val.

Po savivaldybė rinkimų komisijos
protokolo surašymo

Po savivaldybė rinkimų komisijos
protokolo surašymo

86

PRĮ, 19.1

REPĮ, 88.1

24 val.

Po skundo pateikimo

Po skundo pateikimo

11:58 2014.03.10

Balsavimo namuose pradžia. Balsavimo paštu vokus ir rinkimų biuletenius rinkėjams, kurie
įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų
apylinkės rinkėjai, paskutinį penktadienį ar šeštadienį iki rinkimų dienos nuo 8 iki 20
valandos į namus pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai.

Rinkimų dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs, gali VRK nustatyta tvarka balsuoti kitoje
savivaldybės rinkimų apylinkėje, jei abi šios savivaldybės rinkimų apylinkės yra elektroninių
ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų
komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o
rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija
patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo
atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jei bus gautas balsavimo paštu
voke, nebus skaičiuojamas.

83

0

Paskutinė diena kada leidžiama visuomenės informavimo priemonėse skelbti
kompromituojančią medžiagą apie kandidatą, partiją ar rinkimų komitetą, iškėlusį kandidatų
sąrašą. Kompromituojanti medžiaga gali būti paskelbta ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki
rinkimų visuomenės informavimo priemonės leidinio numeryje.
Biuleteniai, balsavimo vokai ir kiti rinkimų dokumentai pristatomi paštui balsuoti spec.
paštuose.
Paskutinė diena skelbti kandidatą kompromituojančią medžiagą, o visuomenės informavimo
priemonės, paskelbuios kompromituojančią medžiagą, kandidato ar jo patiikėtinio
reikalavimu privalo paskelbti atsakomąją nuomonę.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos.
Balsavimo specialiuose paštuose pradžia. Balsuoti spec. pašte galima specialiai balsavimui
sudarytuose paštuose (kariuomenės vienetuose, bausmės vykdymo vietose, areštinėse,
tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), ligoninėse, gydymo įstaigose (išskyrus
poliklinikas), socialinės globos įstaigose ir kt.) jų darbo valandomis paskutinį trečiadienį,
ketvirtadienį ar penktadienį iki rinkimų dienos.
Balsavimo iš anksto pradžia. Balsavimas iš anksto vyksta nuo 8 iki 20 valandos paskutinį
trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos iš anksto parengtose ir balsavimui tinkamose
patalpose, esančiose pastate, kuriame yra savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų
apygarda, mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta.

3/4

Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Rinkimų agitacijos draudimo pabaiga.
Savivaldybės rinkimų komisijai galima apskųsti apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl
rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo
protokolo pasirašymo laiko).
Savivaldybės rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas priklauso nuo
skundo gavimo laiko).

Parengė VRK 2012.04.30

Prezidento rinkimų įstatymo* straipsnis, dalis

87

PRĮ, 18.2

88

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo* straipsnis,
dalis + Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja
redakcija)

Eil.
Nr.

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rinkimų
rezultatų
paskelbimo

Data

Data

48 val.

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

*

VRK galima apskųsti savivaldybių rinkimų komisijų sprendimus dėl savivaldybės balsų
skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko).

REPĮ, 88. 2

72 val.

*

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

VRK galima apskųsti savivaldybių rinkimų komisijų sprendimus dėl savivaldybės balsų
skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko).

REPĮ,92.2

7

iki 2014 06 01 00:00

iki 2014 06 01 00:00

VRK skelbia galutinius rinkimų rezultatus.
Lietuvos Respublikos Seimas gali kreiptis i Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar nebuvo
pažeistas rinkimų įstatymas. (3 d. po galutinių rezultatų paskelbimo).

89

PRĮ, 76

90

PRĮ, 77.1

3

iki 2014 06 04

91

PRĮ, 77 3

72 val. po
pateikimo

2014 06 08

92

PKFFK 17.4,5,
20.1

PKFFK 17.4,5, 20.1

25

iki 2014 06 26

93

PKFFK 17.4.6

PKFFK 17.4.6

85

iki 2014 08 25

94

PKFFK 4 str.

100

iki 2014 09 09

95

PRĮ, 36.2

40

nuo 2014 09 09

REPĮ, 42.3

40

*

iki 2014 07 04

REPĮ, 92.3

4 mėn.
4 mėn.

2014 10 25
2014 10 25

*
2015 10 25

96
97
98

PRĮ, 78
PRĮ, 78

* panaudoti sutrumpinimai:

Turinys

Konstitucinis Teismas išnagrinėja paklausimą dėl rinkimų įstatymo pažeidimų.
Teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos (jei politinės kampanijos dalyvis per
politinę kampaniją gavo mažiau nei 70 VMDU), viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo
deklaracijos ir sutartys su auditoriais (jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją
gavo daugiau nei 70 VMDU). Terminas skaičiuojamas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.
Teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos (jei politinės kampanijos dalyvis per
politinę kampaniją gavo daugiau nei 70 VMDU), auditorių ataskaitos dėl pastebėtų faktų.
Terminas skaičiuojamas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos.
Politinės kampanijos pabaiga, terminas skaičiuojamas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo
dienos.
Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, VRK grąžina rinkimų užstatą jį sumokėjusiam
kandidatui, surinkusiam ne mažiau kaip 7 procentus rinkėjų balsų.
Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, VRK grąžina rinkimų užstatą jį sumokėjusiai
partijasi, visuomeniniam rinkimų komitetui ar kandidatui.
VRK išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus.
VRK perduoda rinkimų dokumentus saugoti valstybės archyvui.

LRK - Lietuvos Respublikos Konstitucija
RPĮ - Respublikos Prezidento rinkimų
įstatymas
REPĮ -Rinkimų į Europos Parlamentą
įstatymas
PKFFK - Politinių kampanijų finansavimo
bei finansavimo kontrolės įstatymas
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