RINKIMŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS
2015 m. kovo 1d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr.4

Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

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

1

SRĮ 6.6

2014 m. rugsėjo 22 d.

Paskelbti nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr.4

2

PKFFK 4. 2

2014 m. rugsėjo 23 d.

Politinės kampanijos pradžia

3

PKFFK 5.

2014 m. rugsėjo 23 d.

4

SRĮ 40.1

2014 m. rugsėjo 23 d.

5

SRĮ, 15.1

-74

iki 2014-12-17

6

SRĮ 40.1

-74

iki 2014-12-17

7

SRĮ, 38.5

-65

2014-12-26

8

SRĮ, 38.5

-65

nuo 2014-12-26

9

SRĮ, 17.5

-45

iki 2015-01-15

10

SRĮ, 38.3

-40

2015-01-20

11

SRĮ, 27

-39

2015-01-21

12

SRĮ, 38.5

-34

iki 2015-01-26 17:00

13

SRĮ, 38.3

-33

2015-01-27

14

SRĮ, 39.3

-32

2015-01-28

15

SRĮ, 39.4

-31

iki 2015-01-29

16

SRĮ, 28

-26

2015-02-03

17

SRĮ, 44.1

-28

iki 2015-02-01

Partija, kandidatas gali atšaukti rinkimų pareiškinius dokumentus.
VRK baigia tikrinti, ar kandidatai nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio.

18

SRĮ, 2, 5(1) ir
39 6 d.

-15

iki 2015-02-14

Paskutinė diena Vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinti kandidato į Seimo narius registravimą jei yra
nustatyta, kad kandidatas neatitinka SRĮ 2 straipsnio reikalalavimų ar pažeidė SRĮ 5(1) straipsnio 1 dalį

19

SRĮ, 51.7

-15

iki 2015-02-14

20

SRĮ, 71.2

-15

2015-02-14

-10

2015-02-19

-5

2015-02-24

21

Data

SRĮ, 52.1

22

Turinys

Prasideda politinės kampanijos dalyvių registracija. Dokumentų pateikimas per sistemą EDEPAS
Registracija baigiama likus 65 dienoms iki rinkimų (paskutinė diena registruotis gruodžio 26 d.) –
neužsiregistravusieji negali kelti kandidatų ar keltis kandidatais.
Partija, dalyvaujanti rinkimuose, save iškėlęs kandidatas gali skirti atstovą rinkimams Vyriausiojoje
rinkimų komisijoje
VRK paveda Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų komisijai organizuoti ir vykdyti apygardos rinkimų
komisijos funkcijas
Partija, kandidatas gali skirti atstovą rinkimams savivaldybės rinkimų komisijoje, taip pat atstovą
rinkimams Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, jei dar nėra paskyrę
Paskutinė diena pateikti dokumentus registruotis politinės kampanijos dalyviu. Tik užregistruoti
politinės kampanijos dalyviais gali keltis ar kelti kandidatus
Pradedamas partijų, piliečių, išsikeliančių kandidatais, pareiškinių dokumentų pateikimas.
Partijos dokumentus pateikia VRK, piliečiai - savivaldybės rinkimų komisijai
Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų komisija paveda Žirmūnų apygardos Nr. 4 apylinkių rinkimų
komisijoms organizuoti ir vykdyti Seimo nario rinkimus
Paskutinė diena piliečiui, išsikėlusiam kandidatu, grąžinti parašų rinkimo lapus savivaldybės rinkimų
komisijai
VRK apygardos rinkėjų sąrašą magnetinėse laikmenose perduoda savivaldybės rinkimų komisijai
Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas
Laikotarpio pabaiga savivaldybės rinkimų komisijai patikrinti parašų rinkimo lapus (jeigu parašai dar
nebuvo patikrinti per 7 dienas 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 kandidatų registravimo (jeigu sprendimas nebuvo
priimtas per 10 d. po pareiškinių dokumentų pateikimo)
Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų apylinkės išankstinį rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų
komisijai. Apie įrašymą į rinkėjų sąrašus rinkėjai gali sužinoti telefonu 1855 ir internete

Savivaldybės rinkimų komisija parengia ir išspausdina kandidatų rinkimų programas bei kitą informaciją
apie rinkimus
Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių paštų sąrašą
Kandidato atsakymo dėl jį kompromituojančios medžiagos paskelbimo terminai, jeigu visuomenės
informavimo priemonė paskelbia kandidatą į Seimo narius kompromituojančią medžiagą. Vėliausiai
kandidatą kompromituojančią medžiagą galima skelbti: visuomenės informavimo priemonėje, kuri
leidžiama daugiau kaip tris kartus per savaitę, likus 5 dienoms iki rinkimų, kitose visuomenės
informavimo priemonėse – 10 dienų iki rinkimų, bet visais atvejais kompromituojanti medžiaga apie
kandidatą gali būti paskelbta ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų visuomenės informavimo
priemonės leidinio numeryje
Vyriausiajai rinkimų komisijai elektroninių ryšių priemonėmis apie paskleistą politinę reklamą
pateikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos

23

PKFFK 16.7,

-10

iki 2015-02-19

24

SRĮ, 31.3

-8

iki 2015-02-21

25

SRĮ 36.1

-7

iki 2015-02-22

33

SRĮ, 26(4)

-7

iki 2015-02-22

Vyriausioji rinkimų komisija išankstinius rinkėjų sąrašus su juose padarytais ir Vyriausiosios rinkimų
komisijos nustatyta tvarka pripažintais pakeitimais patvirtintina kaip galutinius rinkėjų sąrašus

34

SRĮ, 59.1

-7

iki 2015-02-22

Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų biuletenius, vokus ir kitą dokumentaciją reikalingą balsavimui
specialiuose paštuose, paštui pateikia ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki balsavimo paštu pradžios

35

SRĮ 67(1) 3

-7

36

SRĮ, 67. 1

nuo -4 iki -2

iki 2013-02-24
nuo 2015-02-25 iki 2015-02-26
nuo 8 iki 20 val.

37

SRĮ 67(1) 3

nuo -4 iki -1

38

SRĮ, 67(1).5

39

SRĮ, 67(1). 6

40

SRĮ 56.1

nuo 2015-02-25 iki 2015-02-27

Baigiamas rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams. VRK rekomenduoja rinkėjo korteles įteikti kartu su
savivaldybės rinkimų komisijos parengta informacine medžiaga apie kandidatų rinkimų programas bei
kitą informaciją apie rinkimus
Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės
rinkimų komisijai

Vyriausioji rinkimų komisija biuletenius ir kitą balsavimo medžiagą pateikia pašto skyriams
Balsavimas iš anksto. Balsavimas iš anksto vyksta savivaldybės pastate
Balsavimas specialiuose paštuose. Balsuoti galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose jų darbo
valandomis paskutinį trečiadienį, ketvirtadienį ar penktadienį iki rinkimų dienos.

Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos sudaro ir tvirtina
apylinkės rinkimų komisija
Balsavimas namuose. Balsavimo paštu vokus ir rinkimų biuletenius rinkėjams, kurie įrašyti į namuose
nuo 2015-02-27 iki 2015-02-28 nuo 8 balsuojančių rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų apylinkės rinkėjai, paskutinį
nuo -2 iki -1
penktadienį ar šeštadienį iki rinkimų į namus pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos
iki 20 val.
nariai
Įsigalioja rinkimų agitacijos draudimas
-30 val
nuo 2015-02-28 01:00

-3

2015-02-26
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Parengė VRK 2014.10.20

Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

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

41

SRĮ 74.2

-1

2015-02-28

42

SRĮ 59.1

-12 val

iki 2015-02-28 19:00

43

SRĮ 60.1

-12 val

iki 2015-02-28 19:00

44

SRĮ 62

0

2015-03-01 07:00

45

SRĮ 74.4

0

2015-03-01 iki 11 val.

46

SRĮ 35. 1

0

iki 2015-03-01 18:00 val.

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 Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
balsuoti kitoje savo vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėje, jei visos šios apygardos 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

Data

Turinys

Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius savivaldybės rinkimų
komisijai
Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei
Turi būti parengta balsavimo patalpa. Patalpa, surašant nustatytos formos aktą, perduodama saugoti
policijai
RINKIMŲ DIENA. Apygardoje balsuojama nuo 7 valandos
Balsavimo vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais pašto skyrių vadovai ar jų įgalioti asmenys
įteikia savivaldybės rinkimų komisijai rinkimų dieną ne vėliau kaip iki 11 valandos, o savivaldybės
rinkimų komisija perduoda juos apylinkių rinkimų komisijoms iki balsavimo pabaigos

47

SRĮ, 35. 2

0

iki 2015-03-01 20:00 val.

48

SRĮ 62

0

2015-03-01 20:00 val.

49

SRĮ 86.1

24 val.

50

SRĮ 86.1

24 val.

51

SRĮ 86.2

72 val.

52
53

SRĮ 86.2
SRĮ 93.2

7
7

2015-03-08
iki 2015-03-08

54

SRĮ 88.3

7

iki 2015-03-08

55

SRĮ 95.1

10

2015-03-11

56

SRĮ 88.3

14

iki 2015-03-15

57

SRĮ 59.1

-7

iki 2015-03-09

58

PKFFK 16.7,

-5

2015-03-10

59

SRĮ, 67. 1

nuo -4 iki -3

nuo 2015-03-11 iki 2015-03-12 nuo 8
Balsavimas iš anksto. Balsavimas iš anksto vyksta savivaldybės pastate
iki 20 val.

60

SRĮ 67(1). 3

nuo -4 iki -2

nuo 2015-03-11 iki 2015-03-13 nuo 8 Balsavimas specialiuose paštuose. Balsuoti galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose jų darbo
valandomis paskutinį trečiadienį, ketvirtadienį ar penktadienį iki rinkimų dienos.
iki 20 val.

SRĮ, 67(1). 6

nuo 2015-03-13 iki 2015-03-14 nuo 8 balsuojančių rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų apylinkės rinkėjai, paskutinį
nuo -2 iki -1
penktadienį ar šeštadienį iki rinkimų į namus pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos
iki 20 val.

Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Balsavimas baigiamas 20 valandą. 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)
VRK galima apskųsti savivaldybės rinkimų komisijos sprendimus dėl balsų skaičiavimo protokolo
surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko)
VRK išnagrinėja skundus dėl savivaldybės komisijos sprendimų
VRK skelbia galutinius pirmo rato rinkimų rezultatus
Jei rinkimų I rate Seimo narys neišrinktas, skelbiamas pakartotinio balsavimo data ir dviejų daugiausiai
balsų gavusių kandidatų pavardės
Lietuvos Respublikos Seimas, taip pat Respublikos Prezidentas gali kreiptis i Konstitucinį Teismą su
paklausimu, ar nebuvo pažeistas rinkimų įstatymas
Galimas pakartotinis balsavimas*
Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų biuletenius ir vokus skirtus balsavimui specialiuose paštuose
paštui pateikia ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki balsavimo paštu pradžios
Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos

Balsavimas namuose. Balsavimo paštu vokus ir rinkimų biuletenius rinkėjams, kurie įrašyti į namuose

61

nariai
Draudžiama rinkimų agitacija
Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius savivaldybės rinkimų
komisijai
Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei
Turi būti parengta balsavimo patalpa. Patalpa, surašant nustatytos formos aktą, perduodama saugoti
policijai

62

SRĮ 56.1

-30 val

nuo 2015-03-14 01:00:00

63

SRĮ 74.2

-1

2015-03-14

64

SRĮ 59.1

-12 val

iki 2015-03-14 19:00

65

SRĮ 60.1

-12 val

iki 2015-03-14 19:00

66

SRĮ 62

0

2015-03-15 07:00

67

SRĮ 74.4

0

iki 2015-03-15 11:00 val.

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

68

SRĮ 35. 1

0

iki 2015-03-15 18:00 val.

Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę gyvenamąją vietą toje rinkimų
apylinkėje, ir kitur nebalsavę asmenys

69

SRĮ, 35. 2

0

2015-03-15 20:00 val.

70

SRĮ 62

0

2015-03-15 20 val.

71

SRĮ 86.1

24 val.

72

SRĮ 86.1

24 val.

73

SRĮ 86.2

72 val.

74
75

SRĮ 86.2
SRĮ 93.2

7
7

RINKIMŲ DIENA, pakartotinis balsavimas. 7 valandą balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse

Rinkimų dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs, gali Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka
balsuoti kitoje savo vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėje, jei visos šios apygardos 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
20 valandą 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)

2015-03-22
2015-03-22

Savivaldybės rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas priklauso nuo skundo gavimo
laiko)
VRK galima apskųsti savivaldybės rinkimų komisijos sprendimus dėl apygardos balsų skaičiavimo
protokolo surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko).
VRK išnagrinėja skundus dėl savivaldybės komisijos sprendimų
VRK skelbia galutinius rinkimų rezultatus
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Parengė VRK 2014.10.20

Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

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

76

SRĮ 95.1

10

2015-03-25

77
78

SRĮ 94.1
SRĮ 95.3

10
13

iki 2015-03-25
2015-03-28

79

PKFFK 16, 17,
22 str.

25

iki 2015-04-16

80

PKFFK 17, 22
str.

85

2015-06-15

100

2015-06-30

40

po 2015-08-09

81
82

PKFFK 4 str.
SRĮ 41.4

Data

Turinys

Lietuvos Respublikos Seimas, taip pat Respublikos Prezidentas gali kreiptis i Konstitucinį Teismą su
paklausimu, ar nebuvo pažeistas rinkimų įstatymas
VRK išrinktam kandidatui įteikia Seimo nario pažymėjimą
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, Vyriausioji rinkimų komisija per 40 dienų grąžina rinkimų
užstatą jį sumokėjusiai partijai arba asmeniui

*Panaudoti sutrumpinimai:
SRĮ – Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas
PKFFK – Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas
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