2015 M. BIRŽELIO 21 D. PAKARTOTINIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMŲ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE GRAFIKAS

Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

Rinkimų data: 2015 m. birželio 21 d.

1

PKFFK 4. 2, 3

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

Data

2015.03.21

2STRĮ 35.1, PKFFK 5.1

-85

2015.03.28

Turinys
Politinės kampanijos pradžia. Politinė kampanija pasibaigia praėjus 100 dienų nuo rinkimų (pakartotinio
balsavimo ar rinkimų) rezultatų paskelbimo dienos. Prasideda politinės kampanijos dalyvių ir visuomeninių
rinkimų komitetų registracija
Baigiamas rinkimų komitetų registravimas.
Pradedamas kandidatų į savivaldybės tarybos narius pareiškinių dokumentų įteikimas VRK ir savivaldybių
rinkimų komisijai. Pareiškinių dokumentų įteikimas VRK baigiamas iki rinkimų likus 65 dienoms, savivaldybių
rinkimų komisijai - 45 dienos iki rinkimų. Savivaldybės rinkimų komisija per 3 dienas nuo pareiškinių
dokumentų gavimo dienos partijai, rinkimų komitetui, asmeniui, išsikėlusiam kandidatu į savivaldybės tarybos
narius-merus, išduoda rinkėjų parašų rinkimo lapus.

3

STRĮ 36.1, 2

4

PKFFK 5

5

STRĮ 13.1*

-77

iki 2015 04 05

6
7

STRĮ 15.1
STRĮ 36.2

-65
-65

2015 04 17
2015 04 17

8

STRĮ 15.4

-48

iki 2015 05 04

9

STRĮ 15.5

-45

iki 2015 05 07

10

STRĮ 36.1

-45

2015 05 07 17:00

11

STRĮ 36.8

-41

2015 05 11

12

STRĮ 36.8

-40

2015 05 12

Partija, rinkimų komitetas, asmuo, išsikėlęs kandidatu į savivaldybės tarybos narius-merus rinkėjų parašų
rinkimo lapus (taip pat ir nepanaudotus) privalo grąžinti savivaldybės rinkimų komisijai.

13

STRĮ 25

-39

iki 2015 05 13

VRK sudaro savivaldybės rinkėjų sąrašą elektroninėje informacijos laikmenoje ir perduoda savivaldybės
rinkimų komisijai. Kartu sudaromi rinkėjų, kurių gyvenamosios vietos tikslus adresas nežinomas, sąrašai.

14

STRĮ 40.2

-35

iki 2015 05 17

VRK išbraukia kandidatą, jei jis įrašytas į daugiau kaip vieną daugiamandatės apygardos kandidatų sąrašą.

15

STRĮ 41

-35

iki 2015 05 17

Partijos gali sudaryti koalicijas ir sujungti iškeltų kandidatų sąrašus į jungtinį kandidatų sąrašą. Atkreipiame
dėmesį, kad jungtiniam sąrašui yra prilyginamas partijos kandidatų sąrašas, kuriame yra du arba daugiau
kandidatų, priklausančių kitai partijai ar kitoms partijoms.

-85

nuo 2015 03 28 iki 2015 04 18

iki 2015 04 03

Baigiasi politinės kampanijos dalyvių registracija. Neužsiregistravusieji negali kelti kandidatų sąrašų ar keltis
kandidatais į savivaldybės tarybos narius-merus.
VRK sudaro savivaldybių rinkimų komisiją. Komisijos nariai per 15 dienų nuo paskyrimo dienos duoda rašytinį
pasižadėjimą.
Savivaldybės rinkimų komisija nustato kiekvienos apylinkės rinkimų komisijos narių skaičių.
Baigiamas pareiškinių dokumentų priėmimas VRK.
Turinčios tam teisę partijos, jų koalicijos, pateikia savivaldybės rinkimų komisijai kandidatūrų į apylinkių
rinkimų komisijas sąrašus.
Savivaldybių rinkimų komisija sudaro apylinkių rinkimų komisijas. Komisijos nariai per 15 dienų nuo paskyrimo
dienos duoda rašytinį pasižadėjimą.
Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas savivaldybės rinkimų komisijai.
Paskutinė diena partijoms, rinkimų komitetams, asmeniui, išsikėlusiam kandidatu į savivaldybės tarybos nariusmerus rinkti parašus.

16

STRĮ 37.4

-31

2015 05 21

Paskutinė diena savivaldybės rinkimų komisijai, patikrinus pateiktus pareiškinius dokumentus ir parašų rinkimo
lapus, priimti sprendimą dėl kandidatų sąrašo ir asmens, išsikėlusio kandidatu į savivaldybės tarybos nariusmerus įregistravimo. Sprendimai dėl įregistravimo priimami per 10 dienų po dokumentų ir parašų rinkimo lapų
pateikimo, bet ne vėliau kaip 31 diena iki rinkimų dienos.

17

STRĮ 43.1

-30

iki 2015 05 22

VRK teisės aktų registre paskelbia kiekvienoje savivaldybėje rinkimuose dalyvaujančioms partijoms, partijų
koalicijoms, rinkimų komitetams burtais nustatytus rinkimų numerius, kandidatų sąrašus, kandidatus, įrašytus į
kandidatų sąrašus, ir kandidatus į savivaldybės tarybos narius - merus.

18

STRĮ 43.3

-30

iki 2015 05 22

19

STRĮ 26, 27.1

-26

iki 2015 05 26

20

STRĮ 42.1

-25

iki 2015 05 27

Partija, partijų koalicija, rinkimų komitetas, kandidatas gali atšaukti rinkimų pareiškinius dokumentus.

21

STRĮ 43.4

-18

iki 2015 06 03

Savivaldybės rinkimų komisija paskelbia rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašus (jungtinius sąrašus),
kandidatų rinkimų numerius ir kandidatus į savivaldybės tarybos narius-merus.

-15
-14

iki 2015 06 06
iki 2015 06 07

Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių paštų sąrašą.
VRK nustato konkrečią biuletenių ir balsų skaičiavimo tvarką.

22STRĮ 66.2, 67.2, 68.2
STRĮ 72.6
23
24

STRĮ 49.1

-10

2015 06 11

25

PKFFK 16.7

-10

iki 2015 06 11

26

STRĮ 29.3

-8

2015 06 13

27

STRĮ 73. 4

-7

iki 2015 06 14

28

STRĮ 33.1

-7

iki 2015 06 14

29

STRĮ 24.4

-7

iki 2015 06 14

30

STRĮ 56.1

-7

iki 2015 06 14

31

STRĮ 49.1

-5

2015 06 16

32

STRĮ 65

nuo -4 iki -3

nuo 2015 06 17 iki 2015 06 18
nuo 8 iki 20 val.

10:25 2015.04.02

Savivaldybės rinkimų komisija atitinkamam atstovui rinkimams perduoda kandidatų į savivaldybės tarybos
narius pažymėjimus su juose įrašytais kandidatų rinkimų numeriais.
Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai, kuri
sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su jais.

Paskutinė diena skelbti kandidatą, rinkimų komitetą ar partiją, iškėlusią kandidatų sąrašą, kompromituojančią
medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, kurios leidžiamos ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos.
Baigiamas rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams. Kartu su rinkėjo kortele rinkėjui įteikiama savivaldybės rinkimų
komisijos išleista informacinė medžiaga apie rinkimus, kandidatus, kandidatų sąrašų ir kandidatų į savivaldybės
tarybos narius-merus rinkimų programos.
VRK nustato konkrečią pirmumo balsų skaičiavimo tvarką.
Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų
komisijai.
VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus.
Biuleteniai, vokai ir kiti balsavimo dokumentai, naudojami balsuojant specialiuose paštuose pristatomi pašto
skyriams.
Paskutinė diena skelbti kandidatą ar partiją, rinkimų komitetą iškėlusius kandidatų sąrašą, kompromituojančią
medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, kurios leidžiamos daugiau kaip 3 kartus per savaitę.
Balsavimas iš anksto. Balsavimas iš anksto vyksta savivaldybės pastate.
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Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

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

33

STRĮ 64

nuo -4 iki -2

nuo 2015 06 17 iki 2015 06 19

34

STRĮ 65.4

-3

iki 2015 06 18 12 val.

35 STRĮ 65. 1, 2, 5, 6 nuo -2 iki -1

Data

Turinys
Balsavimas specialiuose paštuose. Balsuoti galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose kariuomenės
vienetuose, bausmės vykdymo vietose, areštinėse, ligoninėse, gydymo įstaigose (išskyrus poliklinikas),
socialinės globos įstaigose ir kt. specialių paštų darbo valandomis.
Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos sudaro ir tvirtina apylinkės
rinkimų komisija. Balsuojančių namuose lankymo grafiką tvirtina ir skelbia apylinkės rinkimų komisijos
pirmininkas.

nuo 2015 06 19 iki 2015 06 20
nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas namuose. 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 į namus pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai.

36

STRĮ 53.1

-30 val

nuo 2015 06 20 1:00

Draudžiama rinkimų agitacija. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama
likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus nuolatinę vaizdinę
agitaciją, tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios.
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.

37
38
39

STRĮ 56.1
STRĮ 57.1
STRĮ 59, 61

-12 val
-12 val
0

iki 2015 06 20 19:00
iki 2015 06 20 19:00
2015 06 21 07:00

Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei.
Turi būti parengta balsavimo patalpa.
RINKIMŲ DIENA, balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse.

40

STRĮ 69.5

11 val.

2015 06 21 iki 11 val.

Pašto skyrių vadovai ar jų įgalioti asmenys, vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais, perduoda
savivaldybės rinkimų komisijai, o šios perduoda juos apylinkių rinkimų komisijoms iki balsavimo pabaigos.

41

STRĮ 32. 1

18 val.

iki 2015 06 21 18:00

42

STRĮ 59

20 val.

2015 06 21 20:00

43

STRĮ 81.1

24 val.

Po protokolo surašymo

Kandidatų sąrašus iškėlusios partijos, rinkimų komitetai, kandidatai, atstovai rinkimams, rinkimų stebėtojai
apylinkių rinkimų komisijų sprendimus gali apskųsti savivaldybės rinkimų komisijai.

44

STRĮ 81.1

24 val.

Po skundo pateikimo

Savivaldybės rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas priklauso nuo skundo gavimo laiko).

45

STRĮ 81.2

72 val.

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

Savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali būti apskųsti VRK ir
išnagrinėti iki galutinių rezultatų paskelbimo.

46

STRĮ 85

7

iki 2015 06 28

VRK tvirtina galutinius savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus ir rezultatus paskelbia VRK interneto svetainėje.

47

STRĮ 85.1

9

iki 2015 06 30

Savivaldybės rinkimų komisija paskelbia savivaldybės tarybos rinkimų rezultatus

48

STRĮ 85.2

nuo 14 iki 17

nuo 2015 07 05 iki 2015 07 06

49

STRĮ 84.2

Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę gyvenamąją vietą toje rinkimų apylinkėje, ir
kitur nebalsavę asmenys.
Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Rinkimų agitacijos draudimo pabaiga.

VRK išduoda savivaldybių tarybų narių pažymėjimus

Galimas pakartotinis balsavimas

50

STRĮ 56.1

-7

iki 2015 06 28

51

STRĮ 49.1

-5

2015 06 30

52

PKFFK 16.7

-5

53

STRĮ, 65

nuo -4 iki -3

2015 06 30
nuo 2015 07 01 iki 2015 07 02
nuo 8 iki 20 val.

54

STRĮ 64

nuo -4 iki -2

nuo 2015 07 01 iki 2015 07 03

55

STRĮ, 65.4

-3

iki 2015 07 02 12 val.

56STRĮ, 65. 1, 2, 5, 6 nuo -2 iki -1

Biuleteniai, vokai ir kiti balsavimo dokumentai, naudojami balsuojant specialiuose paštuose pristatomi pašto
skyriams.
Paskutinė diena skelbti kandidatą kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, kurios
leidžiamos daugiau kaip 3 kartus per savaitę.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos.
Balsavimas iš anksto. Balsavimas iš anksto vyksta savivaldybės pastate.
Balsavimas specialiuose paštuose. Balsuoti galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose kariuomenės
vienetuose, bausmės vykdymo vietose, areštinėse, ligoninėse, gydymo įstaigose (išskyrus poliklinikas),
socialinės globos įstaigose ir kt. jų darbo valandomis.
Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos sudaro ir tvirtina ir skelbia
apylinkės rinkimų komisija. Balsuojančių namuose lankymo grafiką tvirtina apylinkės rinkimų komisijos
pirmininkas.

nuo 2015 07 03 iki 2015 07 04
nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas namuose. 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 į namus pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai.

57

STRĮ 53.1

-30 val

nuo 2015 07 04 1:00

Draudžiama rinkimų agitacija. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama
likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus nuolatinę vaizdinę
agitaciją, tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios.
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.

58
59
60

STRĮ 56.1
STRĮ 57.1
STRĮ 59, 61

-12 val
-12 val
0

iki 2015 07 04 19:00
iki 2015 07 04 19:00
2015 07 05 07:00

Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei.
Turi būti parengta balsavimo patalpa.
RINKIMŲ DIENA (PAKARTOTINIS BALSAVIMAS), balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse.

61

STRĮ 69.5

11 val.

2015 07 05 iki 11 val.

Pašto skyrių vadovai ar jų įgalioti asmenys, vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais, perduoda
savivaldybės rinkimų komisijai, o šios perduoda juos apylinkių rinkimų komisijoms iki balsavimo pabaigos.

62

STRĮ 32. 1

18 val.

2015 07 05 iki 18 val.

63

STRĮ 59

20 val.

2015 07 05 20:00

64

STRĮ 81.1

24 val.

Po protokolo surašymo

Kandidatų iškėlusios partijos, rinkimų komitetai, kandidatai, atstovai rinkimams, rinkimų stebėtojai apylinkių
rinkimų komisijų sprendimus gali apskųsti savivaldybės rinkimų komisijai.

65

STRĮ 81.1

24 val.

Po skundo pateikimo

Savivaldybės rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas priklauso nuo skundo gavimo laiko).

10:25 2015.04.02

Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę gyvenamąją vietą toje rinkimų apylinkėje, ir
kitur nebalsavę asmenys.
Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Rinkimų agitacijos draudimo pabaiga.
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Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

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

66

STRĮ 81.2

72 val.

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

Savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali būti apskųsti VRK ir
išnagrinėti iki galutinių rezultatų paskelbimo.

67

STRĮ 85

7

2015 07 12

VRK tvirtina galutinius savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus ir rezultatus paskelbia VRK interneto svetainėje.

68

STRĮ 85.2

nuo 14 iki 17

nuo 2015 07 17 iki 2015 07 18

69
70
71

PKFFK 16.7
PKFFK 17.4
STRĮ 38.1

25
25
27

iki 2015 08 06
iki 2015 08 06
iki 2015 08 01

72

PKFFK 4.3

100

2015 10 20

73

STRĮ 39.5

100

nuo 2015 10 20

* panaudoti sutrumpinimai:

10:25 2015.04.02

Data

Turinys

VRK išduoda savivaldybių tarybų narių - merų pažymėjimus.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos.
Teikiamos politinei kampanijai finansavimo ataskaitos
Pasibaigia atstovo rinkimams įgaliojimai.
Politinės kampanijos pabaiga, terminas skaičiuojamas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos.
Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, Vyriausioji rinkimų komisija grąžina rinkimų užstatą jį
sumokėjusiai partijai, rinkimų komitetui arba asmeniui, išsikėlusiam kandidatu į savivaldybės tarybos nariusmerus, jei įvykdyti įstatymo reikalavimai.

STRĮ – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas
PKFFK – Politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas
* – Savivaldybių rinkimų komisijų sudarymas derinamas prie pareiškinių dokumentų įteikimo VRK pradžios
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