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Svarbi ir aktuali informacija rinkėjui apie
rinkimus ir referendumus

Gerbiamas rinkėjau,

2019 metų gegužės 12 dieną Lietuvoje vyks Prezidento
rinkimai.
Prezidentas yra valstybės vadovas.
Rinkimai yra politinis procesas.
Jo metu tam tikra žmonių grupė išrenka atstovus ar
pareigūnus.
Šią dieną vyks ir 2 referendumai.
Referendumas yra valstybės piliečių apklausos būdas.
Piliečiai balsuoja dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar
atmetimo.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
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Viename referendume balsuosite dėl pilietybės
išsaugojimo.
Pilietybė yra asmens teisinis ryšys su valstybe.
Kitame referendume balsuosite dėl Seimo narių skaičiaus
mažinimo.
Seimas yra institucija.
Ši institucija Lietuvoje leidžia įstatymus.
Institucija yra valstybės vardu dirbanti žmonių grupė.
Įstatymas yra rašytinė leidžiamo elgesio taisyklė.

Balsuokite atsakingai!

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
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Bendra informacija
Prezidentas

Prezidentas yra valstybės vadovas.
Prezidentą renka Lietuvos piliečiai.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Prezidentas renkamas 5 metams.
Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis.
Jis turi gyventi Lietuvoje.
Lietuvos gyventoju būti bent paskutinius 3 metus.
Kandidatas į Prezidentus turi būti 40 metų arba vyresnio
amžiaus.
Kandidatas yra asmuo.
Jis dalyvauja rinkimuose.
Jis turi tikslą laimėti rinkimus.
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Prezidento rinkimai

Rinkti Prezidentą turi teisę visi Lietuvos piliečiai.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Rinkimų dieną rinkėjui turi būti ne mažiau kaip 18 metų.
Rinkėjas yra asmuo.
Jis turi teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose.
Kiekvieno rinkėjo balsas yra lygus.
Rinkėjai savo balsą atiduoda asmeniškai ir slaptai.
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Referendumas

Svarbiausi gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Referendumas yra valstybės piliečių apklausos būdas.
Piliečiai balsuoja dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar
atmetimo.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Dalyvavimas referendume yra laisvas.
Referendume dalyvauja Lietuvos piliečiai.
Jie turi būti 18 metų arba vyresni.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Piliečiai dalyvauja referendume tiesiogiai ir asmeniškai.
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Referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio
pakeitimo yra referendumas dėl Lietuvos
pilietybės išsaugojimo
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DĖL PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO

Referendumas yra valstybės piliečių apklausos būdas.
Piliečiai balsuoja dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar
atmetimo.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Dabar Konstitucija draudžia Lietuvos piliečiui turėti 2
pilietybes.
Konstitucija yra pagrindinis įstatymų rinkinys.
Įstatymas yra rašytinė leidžiamo elgesio taisyklė.
Šiam referendumui yra teikiamas klausimas dėl Lietuvos
pilietybės išsaugojimo.
Asmuo turėtų teisę gauti kitos valstybės pilietybę.
Tokiu atveju asmuo neprarastų Lietuvos pilietybės.
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Referendumas dėl Konstitucijos 55 straipsnio
pakeitimo yra referendumas dėl Seimo narių
skaičiaus mažinimo

REFEREN D U MAS
DĖL SEIMO NARIŲ SKAIČIAUS MAŽINIMO

Referendumas yra valstybės piliečių apklausos būdas.
Piliečiai balsuoja dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar
atmetimo.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Šiame referendume balsuosite dėl Seimo narių skaičiaus
mažinimo.
Seimas yra institucija.
Ši institucija Lietuvoje leidžia įstatymus.
Institucija yra valstybės vardu dirbanti žmonių grupė.
Įstatymas yra rašytinė leidžiamo elgesio taisyklė
Dabar yra 141 Seimo narys.
Šiuo referendumu yra siūloma sumažinti Seimo narių
skaičių iki 121.
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Kas gali balsuoti Prezidento rinkimuose ir
referendumuose?

Rinkėjai Prezidento rinkimuose ir referendumuose yra visi
Lietuvos piliečiai.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Rinkėjas yra asmuo.
Jis turi teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose.
Visi rinkėjai yra rinkėjų sąraše.
Rinkėjų sąrašas sudaromas pagal Lietuvos gyventojų
registro duomenis.
Registras yra vieta.
Jame yra kaupiami duomenys apie valstybės gyventojus ir
piliečius.
Balsuoti turi 18 metų sulaukę Lietuvos piliečiai.
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Neveiksnūs rinkimų srityje asmenys nedalyvauja
rinkimuose.
Neveiksnus asmuo yra nesuprantantis ir negalintis valdyti
savo veiksmų asmuo.
Rinkimų apylinkė yra vieta, kurioje jūs balsuosite.
Ar esi rinkėjų sąraše gali sužinoti:
• paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1855;
• interneto svetainėje www.rinkejopuslapis.lt;
• interneto svetainėje www.vrk.lt.
Internetas yra pasaulinis tinklas.
Jis jungia kompiuterius.
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Balsavimas
Prezidento rinkimuose ir 2 referendumuose balsavimas
organizuojamas Lietuvoje ir užsienyje.
Prezidentas yra valstybės vadovas.
Užsienis tai svetima valstybė.
Ji nėra Lietuvoje.
Rinkimai yra politinis procesas.
Jo metu tam tikra žmonių grupė išrenka atstovus ar
pareigūnus.
Referendumas yra valstybės piliečių apklausos būdas.
Piliečiai balsuoja dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar
atmetimo.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Balsuojant reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas yra
dokumentas.
Jis patvirtina asmens tapatybę.
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Asmens tapatybės kortelė, pasas yra asmens tapatybę
patvirtinantys dokumentai.

Kiekvienam rinkėjui įteikiami 3 biuleteniai.
Rinkėjas yra asmuo.
Jis turi teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose.
Biuletenis yra rinkimų dokumentas.
Jis yra įteikiamas rinkėjui balsuoti.
Biuletenių pavyzdžius ir formas nustato Vyriausioji rinkimų
komisija.
Biuleteniai rinkimuose ir referendumuose yra skirtingi.
Vyriausioji rinkimų komisija organizuoja ir vykdo rinkimus
ir referendumus Lietuvoje.
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1 biuletenis yra skirtas balsuoti už kandidatą į Prezidentus.
Kandidatas yra asmuo.
Jis dalyvauja rinkimuose.
Jis turi tikslą laimėti rinkimus.
1 biuletenis yra skirtas balsuoti referendume dėl pilietybės
išsaugojimo.
1 biuletenis yra skirtas balsuoti referendume dėl Seimo
narių mažinimo.
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Balsavimo būdai
Balsavimas rinkimų dieną

Rinkimų diena yra 2019 metų gegužės 12 diena.
Balsavimas vyks 2019 metų gegužės 12 dieną nuo 7 iki 20
valandos.
Rinkimų dieną balsuoti galima bet kurioje rinkimų
apylinkėje.
Rinkimų apylinkė yra balsavimo vieta.
Pakartotinis balsavimas.
Gali būti organizuojamas pakartotinis balsavimas.
Prezidento neišrinkimas pirmą kartą balsuojant yra
priežastis organizuoti pakartotinį balsavimą.
Pakartotinis balsavimas gali būti 2019 metų gegužės 26
dieną.
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Balsavimas iš anksto savivaldybės pastate

Iš anksto savivaldybės pastate balsuoti turi teisę visi
rinkėjai.
Jie turi negalėti balsuoti rinkimų dieną.
Rinkėjai yra asmenys.
Jie turi teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose.
Jie yra rinkėjų sąraše.
Savivaldybė yra pagrindinis teritorinis vienetas Lietuvoje.
Balsavimas iš anksto vyks savivaldybių pastatuose 2019
metų gegužės 6–10 dienomis nuo 8 iki 20 valandos.
Pakartotinis balsavimas.
Gali būti organizuojamas pakartotinis balsavimas.
Prezidento neišrinkimas pirmą kartą balsuojant yra
priežastis organizuoti pakartotinį balsavimą.
Pakartotinis balsavimas iš anksto savivaldybėje gali būti
2019 metų gegužės 20–24 dienomis nuo 8 iki 20
valandos.
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Balsavimas specialiuose punktuose
Specialieji punktai yra sudaromi įvairiose įstaigose.
Jose turi būti rinkėjų.
Rinkėjai yra asmenys.
Jie turi teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose.
Jie yra rinkėjų sąraše.
Įstaiga yra asmenų grupė.
Ji susiburia kurios nors srities darbui atlikti valstybės
vardu.

Balsuoti specialiuosiuose punktuose turi teisę:
• rinkėjai, esantys sveikatos priežiūros įstaigose;
• rinkėjai, esantys socialinės rūpybos ar globos įstaigose.
Šiose įstaigose jie turi būti dėl savo sveikatos būklės ar
amžiaus.
Socialinės rūpybos ar globos įstaiga asmenų grupė.
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Ji teikia visiems gyventojams paslaugas.
Įstaiga siekia užtikrinti gyventojų pilnavertį dalyvavimą
visuomeniniame gyvenime.
• rinkėjai, atliekantys privalomąją ar tikrąją karo tarnybą.
Privalomoji ar tikroji karo tarnyba yra Lietuvos piliečių
tarnyba.
Jos atlikimo metu yra mokoma karo meno ir valstybės
gynimo.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
• rinkėjai, atliekantys arešto ar laisvės atėmimo bausmę ir
esantys areštinėse, tardymo izoliatoriuose.
Areštas yra asmens trumpalaikis laisvės apribojimas.
Laisvė gali būti apribojama asmeniui pažeidus rašytines
leidžiamo elgesio taisykles.
Areštinė ir tardymo izoliatorius yra vietos.
Jose yra laikomi asmenys.
Šie asmenys yra pažeidę rašytines leidžiamo elgesio
taisykles.
• rinkėjai, atliekantys tarnybą misijose.
Misija yra pavesto darbo atlikimas ne savo gyvenamojoje
valstybėje.
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Balsavimo procedūra.
Į specialiuosius balsavimo punktus pas rinkėjus atvyksta 2
ar daugiau rinkimų komisijos narių.
Rinkėjas gali prašyti kitų asmenų pagalbos balsuojant.
Toks rinkėjas turi turėti negalią.
Ji turi trukdyti rinkėjui balsuoti pačiam.
Kiti asmenys rinkimų biuletenius turi užpildyti rinkėjo
akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo
paslaptį.
Biuletenis yra rinkimų dokumentas.
Jis yra įteikiamas rinkėjui balsuoti.
Biuletenių pavyzdžius ir formas nustato Vyriausioji rinkimų
komisija.
Biuleteniai rinkimuose ir referendumuose yra skirtingi.
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Rinkimų komisijos nariams draudžiama balsuoti už
rinkėją.
Balsavimas specialiuose punktuose vyks 2019 metų
gegužės 8–10 dienomis nustatytomis valandomis.
Pakartotinis balsavimas.
Gali būti organizuojamas pakartotinis balsavimas.
Prezidento neišrinkimas pirmą kartą balsuojant yra
priežastis organizuoti pakartotinį balsavimą.
Pakartotinis balsavimas specialiuose punktuose gali būti
2019 metų gegužės 22–24 dienomis nustatytomis
valandomis.
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Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali:
• rinkėjai su negalia.
Negalia yra, kai žmogus negali daryti ko nors kaip kiti
žmonės.
Rinkėjas yra asmuo.
Jis turi teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose.
• dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai;
• 70 metų ir vyresni rinkėjai.
Šie asmenys turi pateikti prašymą.
Prašyme turi išreikšti norą balsuoti namuose.
Rinkėjų prašymai balsuoti namuose yra priimami
iki 2019 metų gegužės 8 dienos.
Prašymą balsuoti namuose pateikti galima:
• apylinkės rinkimų komisijai.
Apylinkės rinkimų komisija yra įstaiga.
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Ji yra žemiausio lygmens įstaiga.
Ji organizuoja rinkimus ir referendumus.
Popieriniai rinkėjų prašymai balsuoti namuose priimami
pateikiant rinkėjo korteles.
Rinkėjo kortelė yra kvietimas balsuoti.
• interneto svetainėje www.rinkejopuslapis.lt
Internetas yra pasaulinis tinklas.
Jis jungia kompiuterius.
Balsuoti namuose galima 2019 m. gegužės 10 ir 11
dienomis nuo 8 iki 20 valandos.
Pakartotinis balsavimas.
Gali būti organizuojamas pakartotinis balsavimas.
Prezidento neišrinkimas pirmą kartą balsuojant yra
priežastis organizuoti pakartotinį balsavimą.
Pakartotinis balsavimas namuose gali būti 2019 metų
gegužės 24 ir 25 dienomis nuo 8 iki 20 valandos.

21

Balsavimas užsienyje

Prezidento rinkimuose ir 2 referendumuose balsavimas
organizuojamas Lietuvoje ir užsienyje.
Prezidentas yra valstybės vadovas.
Rinkimai yra politinis procesas.
Jo metu tam tikra žmonių grupė išrenka atstovus ar
pareigūnus.
Referendumas yra valstybės piliečių apklausos būdas.
Piliečiai balsuoja dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar
atmetimo.
Pilietis yra asmuo.
Jis turi teises ir pareigas valstybėje.
Užsienis yra svetima valstybė.
Ši teritorija nėra Lietuvoje.
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Norintys balsuoti užsienyje turi registruotis.
Registracijos forma yra internete.
Jos adresas yra
https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija

Internetas yra pasaulinis tinklas.
Jis jungia kompiuterius.
Balsuoti užsienyje galima 2 būdais.
Balsuojama paštu arba atvykus į Lietuvos ambasadą ar
konsulinę įstaigą.
Ambasada, konsulinė įstaiga yra valstybės atstovybė
užsienyje.
Įstaiga yra asmenų grupė.
Ji atlieka kurios nors srities darbą valstybės vardu.
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Prezidento rinkimų biuletenis.
Kaip jį užpildyti?
Biuletenyje yra pateiktas kandidatų į Prezidentus sąrašas.
Biuletenis yra rinkimų dokumentas.
Jis yra įteikiamas rinkėjui balsuoti.
Biuletenių pavyzdžius ir formas nustato Vyriausioji rinkimų
komisija.
Biuleteniai rinkimuose ir referendumuose yra skirtingi.
Vyriausioji rinkimų komisija organizuoja ir vykdo rinkimus
ir referendumus Lietuvoje.
Rinkėjas yra asmuo.
Jis turi teisę balsuoti rinkimuose.
Kandidatas yra asmuo.
Jis dalyvauja rinkimuose.
Jis turi tikslą laimėti rinkimus.
Prezidentas yra valstybės vadovas.
Kandidatai yra išdėstyti abėcėlės tvarka.
Pasirinkite 1 kandidatą.
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Pažymėkite pasirinktą 1 kandidatą.
Pasitikrinkite, ar pažymėjote kaip norėjote.
Užpildytas biuletenis turi būti perlenkiamas ir įmetamas į
balsadėžę.
Rinkėjas pildydamas rinkimų biuletenį gali suklysti.
Tokiu atveju jis turi teisę prašyti kito rinkimų biuletenio.
Jis turi grąžinti sugadintą rinkimų biuletenį.
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Prezidento rinkimų biuletenio pavyzdys
2019 m. gegužės 12 d.
RINKIMŲ BIULETENIS

V

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą K A N D I D ATĄ , UŽ KURĮ BALSUOJATE

Alksnis ALKSNIENIS
Dobilas BERŽAS
Drebanti DREBULYTĖ
Eglė EGLAITĖ
Klevas KLEVAUSKAS
Uosis UOSYS
Gluosnis LAPUOTIS
Riešutmedis KRIAUŠĖ
Guoba ŠILAUOGĖ
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Rinkimų komisijos
antspaudo vieta
Biuletenis privalo būti antspauduotas.

Referendumų biuletenių pildymas
Perskaitykite kiekviename referendumo biuletenyje
parašytus ir balsavimui teikiamus sakinius.
Kiekviename biuletenyje reikia pažymėti savo sprendimą.
Sprendimas yra ,,Taip“ arba ,,Ne“.
,,Taip“ reiškia rinkėjo pritarimą biuletenyje užrašytai
minčiai.
,,Ne“ reiškia rinkėjo nepritarimą biuletenyje užrašytai
minčiai.
Rinkėjas yra asmuo.
Jis turi teisę balsuoti rinkimuose ir referendumuose.
Pasitikrinkite, ar pažymėjote kaip norėjote.
Tinkamai užpildytas biuletenis turi būti perlenkiamas ir
įmetamas į balsadėžę.
Rinkėjas pildydamas referendumo biuletenį gali suklysti.
Tokiu atveju jis turi teisę prašyti kito referendumo
biuletenio.
Jis turi grąžinti sugadintą referendumo biuletenį.
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Referendumo dėl pilietybės išsaugojimo
biuletenio pavyzdys
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Referendumo dėl Seimo narių skaičiaus
mažinimo biuletenio pavyzdys
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Kandidatai į Respublikos Prezidentus ir jų
programos

Kandidatai yra:
• Vytenis Povilas Andriukaitis
• Arvydas Juozaitis
• Valentinas Mazuronis
• Gitanas Nausėda
• Mindaugas Puidokas
• Naglis Puteikis
• Saulius Skvernelis
• Ingrida Šimonytė
• Valdemar Tomaševski

Vyriausioji rinkimų komisija už kandidatų programų
turinį neatsako.
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Vytenis Povilas Andriukaitis
Vytenio Andriukaičio siekiai. Kad Lietuva:
• Būtų vieninga, vienoda ir teisinga. Suteiktų galimybes
visiems dirbti ir uždirbti. Užtikrintų nemokamą gydymą,
kokybišką išsilavinimą, garbingą pensiją.
• Nustatytų teisingus mokesčius. Mokesčiai turi mažinti
nelygybę.
• Gerbtų žmonių teises.
• Tausotų aplinką.
• Sparčiai augtų ir siektų laimėjimų. Suteiktų jauniems
žmonėms sėkmingą gyvenimo pradžią ir saugumą
senatvėje.
• Būtų stipri ir saugi.
• Turėtų skaidrią policiją ir atsakingus teismus.
• Gintų taiką ir gerus santykius su kaimynais.
• Puoselėtų darnumą, tautinę kultūrą, papročius ir kalbą.
• Gerbtų tautines mažumas.
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Arvydas Juozaitis
Arvydo Juozaičio tikslai:
• Padėti Lietuvai semtis pasaulio pažangos.
• Puoselėti valstybinę lietuvių kalbą.
• Gerbti šeimą. Ypatingą dėmesį skirti trijų vaikų šeimai.
• Puoselėti švietimą. Jis suteiks jaunimui gyvenimo prasmę
Lietuvoje.
• Nustatyti teisingus mokesčius. Didesnius mokesčius
turi mokėti daugiau uždirbantys asmenys, bankai,
monopolijos. Monopolija yra padėtis, kai egzistuoja tik
vienas tam tikros prekės ar paslaugos pardavėjas.
• Pensininkų, neįgaliųjų pajamų didėjimas. Pajamos yra
gėrybės, jos gaunamos kaip atlygis už darbą.
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Valentinas Mazuronis
Lietuva: Laisva, teisinga, klestinti
Dirbsiu, kad mūsų šalis taptų laisva, teisinga ir
klestinčia.
1. Lietuva bus laisva. Stiprinsiu jos kultūrą, kalbą, istoriją.
2. Lietuva bus teisinga. Panaikinsiu žmonių nelygybę,
baimę, kvailus draudimus.
3. Lietuva bus klestinti. Priimsiu sprendimus, kurie
padidins žmonių atlyginimus, kurs geras sąlygas verslui.
Visada ginsiu Lietuvos gyventojus.
Tai mano svarbiausi tikslai. Tokioje Lietuvoje žmonės
gyvens be prievartos ir baimės. Lietuvos žmonės galės
dirbti, užsidirbti ir jausis reikalingi savo valstybei.
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Gitanas Nausėda
Esu nuo partijų nepriklausomas kandidatas. Kandidatas
yra asmuo, siekiantis tam tikrų pareigų.
Mano programa – suvienyti Lietuvą ir sukurti Gerovės
valstybę.
Svarbiausios nuostatos: pagarba, saugumas, gerovė.
Pagarba – Žmonių teisių gynimas. Duotų pažadų
laikymasis.
Saugumas – stipri valstybė, gerbiama užsienyje. Geri
santykiai su kaimynais ir partneriais. Gynybos stiprinimas.
Gerovė – turtinga valstybė, besirūpinanti tais, kuriems
reikia pagalbos. Pirmenybė švietimui ir kultūrai. Socialinės
atskirties mažinimas. Socialinė atskirtis yra asmenų
neturėjimas minimalaus pragyvenimo lygio.
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Mindaugas Puidokas
Mindaugas Puidokas už stiprią Lietuvą.
Mindaugas Puidokas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimuose. Prezidentas yra valstybės vadovas.
Jo tikslas yra geresnė Lietuvos gyventojų ateitis.
Mindaugas Puidokas rinkimuose dalyvauja su šūkiu. Šūkis
yra ,,Stipri Šeima, Stipri Lietuva“.
Mindaugas pasisako už stiprią šeimą. Šeima yra valstybės
pagrindas.
Mindaugas Puidokas pasisako už gyventojų lygybę. Visi
Lietuvos gyventojai turi tokias pačias teises. Mokslas
Lietuvoje turi būti prieinamas visiems.
Geri Lietuvos santykiai su kitomis šalimis leis stiprinti
Lietuvos saugumą pasaulyje.
Mindaugas kviečia kurti stiprią Lietuvą kartu.
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Naglis Puteikis
Aš, Naglis Puteikis, sieksiu, kad Lietuvoje:
• Valdžia būtų teisinga visiems gyventojams.
• Visi gyventojai galėtų dalyvauti sprendimų priėmime.
• Daugiau gyventojų galėtų uždirbti daugiau pinigų ir
gyventi geriau.
• Visiems vaikams, senukams ir žmonėms su negalia būtų
suteikti būtini dalykai.
Negalia yra, kai žmogus ko nors negali daryti kaip kiti
žmonės.
• Turtingi žmonės daugiau prisidėtų prie visuomenės
gerovės. Visuomenė yra visi žmonės.
• Tai sugrąžintų mūsų visuomenei teisingumą. Teisingumas
yra teisingų dalykų įgyvendinimas.
• Valstybė reikalinga silpniesiems. Visada būsiu jų pusėje.
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Saulius Skvernelis
Man Lietuva yra namai ir Tėvynė.
Aš Tėvynę myliu ir gerbiu.
Visą gyvenimą dėl Tėvynės aš dirbu sąžiningai ir
nuoširdžiai.
Aš sieksiu, kad:
• Lietuva rūpintųsi paprastais žmonėms. Kad žmonėms
būtų gera gyventi.
• Kad Lietuva būtų sąžininga.
• Kad Lietuva būtų teisinga ir lygi visiems.
• Kad Lietuva gerbtų ir saugotų kiekvieną šeimą, kiekvieną
žmogų, kiekvieną vaiką ir senjorą.
Taip pat aš sieksiu:
• Kad Lietuvą gerbtų kitos šalys.
• Kad su Lietuva dirbtų kartu kitos šalys. Taip sieksiu
stiprinti visą Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra
Europos valstybių susivienijimas. Europa yra vienas iš
pasaulio žemynų.
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Ingrida Šimonytė
Esu Ingrida Šimonytė.
Aš buvau finansų ministrė. Finansų ministras atsakingas už
tai, kad valstybėje pinigai būtų gerai valdomi ir teisingai
naudojami.
Dabar esu Seimo narė. Seimas yra institucija. Šią instituciją
renka Lietuvos žmonės.
Seime aš dirbu Neįgaliųjų teisių komisijoje. Neįgaliųjų
teisių komisija siekia palengvinti asmenų su negalia
gyvenimą. Negalia yra, kai žmogus ko nors negali daryti
kaip kiti žmonės.
Aš siekiu tapti Lietuvos Prezidente, nes tikiu Lietuvos
žmonėmis. Prezidentas yra valstybės vadovas.
Tapusi Prezidente, sieksiu užtikrinti, kad Lietuvoje visi
žmonės būtų išgirsti.
Dirbsiu, kad nebūtų pamiršti silpnesni žmonės.
Jums ir man rūpi tie patys dalykai!
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Valdemar Tomaševski
Mieli Lietuvos žmonės,
Aš vadovauju Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų
šeimų sąjungai.
Ši sąjunga:
• dirba paprastam žmogui;
• įgyvendina sąžiningą politiką.
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga
yra paremta Bažnyčios mokymu.
Mano politikos supratimas:
• Tarnystė ir priemonė įvesti lygybę.
• Rūpestis paprastu žmogumi.
• Gyvybės gynimas nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.
• Geros valios žmonių susivienijimas.
Todėl kviečiu paremti mano krikščioniškomis vertybėmis
paremtą programą. Kartu apginti Žemę nuo grėsmių.
Krikščioniškos vertybės yra žmogaus būdo ir jo veiksmų
savybės. Jos yra pagal krikščionių supratimą. Krikščionybė
yra tikėjimas Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu. Jis yra
Dievo sūnus, žmonijos Išganytojas.
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Rinkėjų papirkimas

Draudžiama raginti ar susitarti balsuoti už tam tikrą
kandidatą.

Rinkėjų papirkimas tai:
• dovanos;
• įvairus atlygis;
• pinigai;
• buities reikmenys;
• mokami darbai;
• mokamos paslaugos;
• koncertai;
• kultūriniai renginiai;
• ir taip toliau.
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Rinkėjų papirkimu nelaikoma spausdinta medžiaga:
• veiklos programa;
• rinkimų programa;
• biografija. Biografija yra gyvenimo aprašymas;
• kitokie informaciniai lankstinukai;
• kalendoriai;
• atvirukai;
• lipdukai.

Kandidatai gali dalyti spausdintą medžiagą.
Kandidatas yra asmuo.
Jis dalyvauja rinkimuose.
Jis turi tikslą laimėti rinkimus.
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Kam pranešti apie rinkėjų papirkimą?
Apie rinkėjų papirkimą galima pranešti:

Vyriausiajai rinkimų komisijai elektroniniu paštu:
rinkim@vrk.lt.

Bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.

Trumpuoju Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu
telefono numeriu 1855.
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Atsakomybė už rinkėjų papirkimą
Už rinkėjų papirkimą skiriama bauda.
Rinkėjo balsavimas už atlygį ar siūlymasis balsuoti už
atlygį rinkimuose ar referendume užtraukia baudą nuo
300 iki 560 eurų.

€

PARDUOSI BALSĄ – PARDUOS IR TAVE!

Rinkėjo balsavimas už atlygį ar
siūlymasis balsuoti už atlygį
rinkimuose ar referendume

užtraukia baudą
nuo 300 iki 560 Eur
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Informacija rinkėjui teikiama trumpuoju
telefono numeriu 1855
Vyriausioji rinkimų komisija kviečia naudotis informaciniu
telefono numeriu 1855.

Informacija teikiama nuo 2019 metų balandžio 17 dienos.
Informacija teikiama nuo 7 iki 20 valandos.
Trumpuoju telefonu numeriu 1855 galima skambinti tik
Lietuvoje.
Skambučio kaina priklauso nuo rinkėjo turimo ryšio plano
įkainių. Taikomi įkainiai yra tokie patys kaip ir skambinant į
savo tinklą.
Rinkėjas yra asmuo. Jis turi teisę balsuoti rinkimuose ir
referendumuose.
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Išleido Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Spausdino UAB „Lodvila“
www.lodvila.lt
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