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INFORMACIJA
APIE RINKIMŲ UŽSTATĄ
Rinkimų užstatas yra nustatytas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m.
rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. Sp-238.

Rinkimų užstatas pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 39
straipsnį yra susietas su paskutiniu paskelbtu šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto
darbo užmokesčio (VMDU) dydžiu ir yra lygus:

1 VMDU = 2356 litams (682,35 Eur).
1. Partija, rinkimų komitetas kartu toje pačioje savivaldybėje keliant vieną
kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus moka už vieną ar kiekvieną keliamų
kandidatų sąrašą vienoje savivaldybėje po 2356 litus (682,35 EUR):

keliamų kandidatų sąrašų skaičius x 2356 Lt (682,35 Eur)=
rinkimų užstatas.
2. Papildant kandidatų sąrašą naujais ne daugiau kaip 2 kandidatais atitinkamai
keičiant kandidatų eilę kandidatų sąraše 0,5 VMDU dydžio už kiekvieną kandidatą:

po 1178 Lt (341,17 Eur) už kiekvieną kandidatą.
3. Išsikeliančiam kandidatui į savivaldybės tarybos narius – merus:

1 VMDU = 2356 Lt (682,35 Eur).
4. Jeigu partijos ar rinkimų komiteto keliamame kandidatų sąraše yra įrašyti
kandidatai, einantys pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario
pareigomis, rinkimų užstatas už kiekvieną tokį kandidatą – dviejų VMDU dydžio:

po 2356X2=4712 Lt (1364,69 Eur) už kiekvieną kandidatą.
5. Jungiantis partijoms į koaliciją – po 0,3 VMDU už kiekvieną sujungiamą
sąrašą:

po 706,80 Lt (204,70 Eur) už kiekvieną sujungiamą sąrašą.
Rinkimų užstatas yra mokamas banko pavedimu į sąskaitą:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
A/s LT537300010002461932
„Swedbank“ AB
Banko kodas 73000
Nurodant mokėjimo paskirtį:
1) rinkimų užstatas už kandidatų sąrašus, partijos pavadinimas, sąrašų skaičius; jeigu
partijos skyrius moka pats – partijos pavadinimas, savivaldybės pavadinimas:
Pateikiama banko pavedimo kopija;
2) rinkimų užstatas už papildymą naujais kandidatais, partijos pavadinimas,
savivaldybės pavadinimas, numeris sąraše;
3) rinkimų užstatas už išsikėlimą į savivaldybės tarybos narius – merus, vardas ir
pavardė, savivaldybės pavadinimas;
4) rinkimų užstatas už nesuderinamas pareigas, vardas ir pavardė, partijos
pavadinimas, savivaldybės pavadinimas; jeigu mokama už visus vietoje pavardžių
rašomi kandidatų numeriai sąraše;
5) rinkimų užstatas už sąrašų sujungimą, partijos pavadinimas, savivaldybės
pavadinimas;
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