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Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą
gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius, pateiktus
Vyriausiajai rinkimų komisijai.
Lietuvos Respublikos Seimo paskelbė referendumo datą

2014 04 10

Politinės kampanijos tęsinys. Pabaiga - 100 dienų po rinkimų rezultatų paskelbimo.
Rinkimų apylinkių sąrašas skelbiamas VRK interneto svetainėje.
VRK paskelbė, kad referendumą organizuoja ir vykdo Prezidento rinkimams sudarytos
rinkimų komisijos.
VRK savivaldybės rinkėjų sąrašą perduoda savivaldybės rinkimų komisijai.
Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų
komisijai.
Apylinkės rinkimų komisija, diplomatinė atstovybė sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su
apylinkės rinkėjų sąrašu.
Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių paštų sąrašą.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos, politinės reklamos
stebėsenos deklaracijos.
Baigiamas rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams.
Rinkėjas arba partijos atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali
pateikti apylinkės rinkimų komisijai.
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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.
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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 turi vykti 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. (Paskutinis penktadienis iki rinkimų dienos,
pašto darbo valandomis)
Namuose balsuoja rinkėjai įrašyti į kitos savivaldybės rinkėjų sąrašą, bet balsavimo dieną,
esantys ne savoje apylinkėje.
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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 namuose pabaiga.
Draudžiama referendumo agitacija. Referendumo agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus,
formas ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki referendumo pradžios ir rinkimų dieną
iki balsavimo pabaigos, išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau
kaip 30 valandoms iki referendumop pradžios. Referendumo agitacijos draudimo laikotarpiu
jokių vaizdinių referendumo agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji
rinkimų komisija) negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame
yra balsavimo patalpa.
Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkės komisijoms.
Turi būti parengta balsavimo patalpa.
REFERENDUMO DIENA, balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse.
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Referendumo dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs, gali Vyriausiosios rinkimų komisijos
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.
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.
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Po savivaldybė rinkimų komisijos protokolo surašymo

Savivaldybės rinkimų komisijai galima apskųsti apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl
rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo
protokolo pasirašymo laiko).
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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).
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Teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos (jei politinės kampanijos dalyvis per
politinę kampaniją gavo mažiau nei 70 VMDU).,
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Politinės kampanijos pabaiga, terminas skaičiuojamas nuo referendumo rezultatų paskelbimo
dienos.

* panaudoti sutrumpinimai:
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Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Referendumo agitacijos draudimo pabaiga.

Vyriausioji rinkimų komisija skelbia balsavimo rezultatus
Vyriausioji rinkimų komisija po galutinių referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo dienos
perduoda Respublikos Prezidentuio referendumu priimto sprendimo tekstą.
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.

RĮ - Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymas
PKFFK - Politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo
kontrolės įstatymas
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