Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos
2014 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. Sp-250

KANDIDATO Į SEIMO NARIUS

ANKETA
I. PRIVALOMA UŽPILDYTI ANKETOS DALIS
Duomenis į anketą kandidatas į Seimo narius turi įrašyti pats (Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4
dalis). Pateikus neteisingus duomenis ir (ar) nuslėpus informaciją, kandidatui taikomos įstatymuose numatytos priemonės.
3. Paso arba
asmens tapatybės
kortelės numeris

1. Pavardė
(rašyti didžiosiomis raidėmis)

4. Asmens kodas
2. Vardas, vardai
(rašyti didžiosiomis raidėmis)

5. Gimimo data

19….. m. …...…….….. ….. d.

6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
(gatvė, namo Nr., buto Nr., kaimas/ miestelis, miestas/seniūnija, savivaldybė)

Elektroninio pašto adresas:

7. Telefonas:

Jūsų atsakymas – galima įrašyti tik
TAIP arba NE. Įrašykite savo
atsakymą ir pasirašykite

8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite
atsakyti į šiuos klausimus:
8.1. Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę?
8.2. Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į
atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis,
kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas?
8.3. Ar turite kitos valstybės pilietybę?
8.3.1. Jeigu turite, prašome nurodyti, kokios valstybės
.............…...................................……..………………………………………………
(valstybės pavadinimas)

Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei?
8.4.1. Jeigu esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei, turite raštu jos atsisakyti ir
nurodykite, kaip ir kada tai padarėte

____

parašas

____

parašas

____

parašas

____

parašas

8.4.

……………………………………………………………………………………….……..…...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....………
9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite
nurodyti:
9.1. Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių
specialiosiomis tarnybomis?
9.2. Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada
pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą?
Tai nurodoma šioje anketoje, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Šios informacijos
neprivaloma nurodyti, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo
valstybei.
Jeigu į 9.2 punkto klausimą atsakėte „TAIP“, privalote pateikti papildomos informacijos
(dėl kiekvieno nuosprendžio atskirai):
9.2.1. Apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybė (vieta):
Apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) data:
9.2.2. Nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimas:
___
9.2.3. Nusikalstama veika, už kurią buvote nuteistas (pavadinimas):

9.3. Atsakius „TAIP“, daromas atitinkamas įrašas (plakate, sąrašuose). Įrašas nedaromas, jeigu
kandidatas į Seimo narius pagrįstai nurodė, kad teismo nuosprendžiu:
9.3.1. buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota

Jūsų atsakymas – galima įrašyti tik
TAIP arba NE. Įrašykite savo
atsakymą ir pasirašykite

____

parašas

____

parašas

Jūsų atsakymas – galima įrašyti tik
TAIP arba NE. Įrašykite savo
atsakymą ir pasirašykite.

____

parašas

9.3.2. užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę
____
nelaikoma nusikalstama

parašas

9.3.3. už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu

____

parašas

9.3.4. Nurodau atsakymą „TAIP“ pagrindžiančius teisinius argumentus (pridedu prie anketos):

201

m. ……………………….

…………d.

parašas ..........................................................
Tęsinys kitame puslapyje.

1

Anketos 2 puslapis. Kandidato į Seimo narius vardas, pavardė ...............................................................
II. NEPRIVALOMA UŽPILDYTI ANKETOS DALIS
(Atsakymai gali būti įdomūs Jūsų rinkėjams ir visuomenės informavimo priemonių atstovams)
10. Gimimo vieta ……………………...………………………………………………………….……………
11. Tautybė …………………………………………………………………………………………………...
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas

Mokymo įstaigos pavadinimas

Specialybė

Baigimo
metai

Jeigu turite, nurodykite mokslo laipsnį ………………………………………, vardą ………………..……………
13. Kokias užsienio kalbas mokate ……………………………………………………………………..…………
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) …………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………...
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos
valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos

Laikotarpis

16. Pagrindinė darbovietė………………………………………...……………………………………………...
pareigos ………………………………………...…………………………………………….…………...
17. Visuomeninė veikla………………………………………...…………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………......
18. Pomėgiai…………………………………………………………………………………………………...
19. Šeiminė padėtis ……………………....vyro arba žmonos vardas (pavardė)……………………………………...
20. Vaikų vardai (pavardės) ……….…………………………………………………………………………….
21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...…………...
22. Šioje anketoje pateikti kandidato atsakymai bus paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje.

201

m. ……………………….

………d.

………………………………….. (Parašas)

2

Kandidatų į Seimo narius dėmesiui:
1. Duomenis į anketą kandidatas turi įrašyti pats (Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalis).
2. Būtina atsakyti į visus klausimus, negalima palikti neužpildytų langelių ar neatsakytų klausimų.
3. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalių reikalavimai:
98 straipsnio 1 dalis.
„Kiekvienas kandidatas į Seimo narius turi viešai paskelbti, jeigu ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra
sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis. Tai jis nurodo kandidato į Seimo narius
anketoje. Vyriausiosios rinkimų komisijos leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su
kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai
bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis“.``
98 straipsnio 3 dalis.
„Kiekvienas kandidatas į Seimo narius turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos
teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu teismo
nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Tai jis nurodo kandidato
į Seimo narius anketoje, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šiuos duomenis, kandidato į
Seimo narius anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą),
šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo)
priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią jis buvo nuteistas. Šios informacijos nurodyti neprivaloma, jeigu
asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. Pateikiant šioje dalyje nurodytą
informaciją, kandidato į Seimo narius anketoje taip pat pažymima, kad teismo nuosprendžiu asmuo buvo pripažintas
kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo
pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią
patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu. Vyriausiosios rinkimų komisijos
leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi
būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“ ir neturi būti pažymėta, jei
kandidatas į Seimo narius anketoje pateikė duomenis, kad jis okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl
nusikaltimo valstybei, arba pagrįstai nurodė, kad teismo sprendimu jis buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos,
kuri vėliau dekriminalizuota, arba kai asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal
Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas
politiniu persekiojimu.“
4.

Dėl neteisingų atsakymų į šios anketos 9 punkto klausimus kandidatui turi būti taikomos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 98 straipsnio 2 ir 4 dalys.

5. Pareiškinius dokumentus sudarantys asmens duomenys, išskyrus asmens kodą, pilietybę ar asmens tapatybę patvirtinančių
dokumentų numeriai, tikslus gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris), bus skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto tinklalapyje neribotą laiką, taip pat knygoje apie rinkimų rezultatus. Pasirašydamas šią anketą asmuo supranta ir sutinka, kad jo
pareiškiniuose dokumentuose esantys asmens duomenys taps vieši ir bus nuolat skelbiami.

Susipažinau:

201

m. ……………….………d.
data

...................................…………………………..
...................................................
kandidato į Seimo narius vardas, pavardė
parašas

3

