SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ ŽINGSNIAI,
SUSIJĘ SU PAREIŠKINIAIS DOKUMENTAIS
1. 2018 m. gruodžio 8 d. SRK pradeda priimti pareiškinius dokumentus.
1) Dokumentai priimami pagal iš anksto sudarytą grafiką.
2) Tik patvirtinus partijos, visuomeninio rinkimų komiteto (toliau – rinkimų komitetas) ar išsikėlusio kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus (toliau – išsikėlęs kandidatas į merus) elektroninius pareiškinius dokumentus, SRK
pagal VRK nustatytos formos priėmimo aktą (1, 2 dokumentai) priima popierinius pareiškinius dokumentus.

2. Per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos SRK patikrina dokumentus ir išduoda parašų
rinkimo lapus.
1) SRK tikrina pareiškinius dokumentus. Popieriniai kandidatų pareiškiniai dokumentai turi atitikti įkeltiesiems į Rinkėjo
puslapį. Keliamo kandidato popieriniai pareiškiniai dokumentai (sutikimas, anketa ir pasižadėjimas) turi būti pasirašyti
kandidato.
2) Tik tada, kai partijos, rinkimų komiteto ar išsikėlusio kandidato į merus pareiškiniai dokumentai patikrinami ir nustatoma, kad nėra trūkumų, išduodami rinkėjų parašų rinkimo lapai.
3) SRK pirmininkas elektroniniu paštu organizavimas@vrk.lt siunčia pareiškinių dokumentų priėmimo aktą, prideda
pateiktą kandidatų sąrašą ar išsikėlusio kandidato į merus pareiškimą ir kandidatų, kurie anketoje į 9 klausimą atsakė
„Taip“, anketos pirmo puslapio kopiją.
4) VRK suformuoja rinkėjų parašų rinkimo lapą PDF formatu atitinkamam kandidatų sąrašui ar išsikėlusiam kandidatui
ir persiunčia jį SRK.
5) SRK, gavusi iš VRK suformuotą rinkėjų parašų rinkimo lapą, dar kartą patikrina, ar pateikta informacija teisinga,
ir paruošia parašų rinkimo lapus išdavimui – atspausdina abipusius A4 formato lapus, išduoda rinkėjų parašų rinkimo
lapų dvigubai daugiau negu nustatyta surinkti toje savivaldybėje (skaičiai nurodyti žemėlapyje). Rinkėjų parašų rinkimo
lapai sunumeruojami kairiajame lapo kampe. Lapo numerį sudaro du skaičiai: pirmas skaičius nustatomas pagal pareiškinių dokumentų pateikimo SRK eiliškumą, antras yra lapo numeris, pvz. 1-01, 1-02 ... 1-06, lapai antspauduojami SRK
antspaudu. Parašų rinkimo lapai išduodami pagal rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo aktą (3, 4 dokumentai).

3. SRK Rinkėjo puslapyje aktyvuoja būseną parašus rinkti elektroniniu būdu.
SRK, išdavusi partijai, rinkimų komitetui ar išsikėlusiam kandidatui parašų rinkimo lapus, tuoj pat aktyvuoja būseną
rinkėjui elektroniniu būdu savo parašu paremti šį kandidatų sąrašą ar išsikėlusį kandidatą Rinkėjo puslapyje (Elektro
ninės paslaugos → Asmenų ir kandidatų sąrašas, už kuriuos pasirašoma, valdymas) adresu: https://org.rinkejopuslapis.lt

4. 2018 m. gruodžio 28 d. 17 val. SRK baigia pareiškinių dokumentų priėmimą.
5. 2019 m. sausio 17 d. – paskutinė diena priimti parašų rinkimo lapus.
Iki 2019 m. sausio 17 d. partijos, rinkimų komitetai, asmenys, išsikėlę kandidatu į merus, turi grąžinti SRK parašų lapus
(užpildytus ir neužpildytus ar nepanaudotus). SRK surašo rinkėjų parašų rinkimo lapų grąžinimo aktą (5 dokumentas)
ir pakeičia parašų rinkimo el. būdu būseną Rinkėjo puslapyje. Leistinas negrąžinti prarastų parašų rinkimo lapų skaičius
yra iki 5 procentų.

6. SRK tikrina rinkėjų parašus ir nustato surinktų parašų skaičių. 2019 m. sausio 31 d. – paskutinė
diena tikrinti parašus ir priimti sprendimą dėl (ne)įregistravimo.
Gavusi užpildytus rinkėjų parašų rinkimo lapus, SRK ne vėliau kaip per 10 dienų juos patikrina ir suskaičiuoja šios savi
valdybės rinkėjų, parėmusių partijos, rinkimų komiteto kandidatų sąrašo iškėlimą ar išsikėlusį kandidatą į merus, parašų
skaičių (6 dokumentas). Surašomas rinkėjų parašų tikrinimo aktas (7 dokumentas). SRK priima sprendimą teikimą
(8 dokumentas) įregistruoti (neregistruoti) kandidatų sąrašą ar išsikėlusį kandidatą į merus. Teikimas išsiunčiamas
organizavimas@vrk.lt.

7. 2019 m. sausio 27 d. – paskutinė diena priimti dokumentus dėl koalicijų sudarymo.
Partijos gali sudaryti koalicijas ir sujungti iškeltų kandidatų sąrašus į jungtinį kandidatų sąrašą (9 dokumentas).

8. SRK nustato konkrečius rinkimų komitetams rinkimų numerius savo savivaldybėje.
Tą pačią dieną, kai VRK burtais nustato rinkimų numerius partijoms, SRK savo savivaldybėje burtais nustato konkrečius
rinkimų numerius rinkimų komitetams iš rinkimų komitetams rezervuotų numerių (VRK nustatyta tvarka).

9. 2019 m. vasario 1 d. SRK atspausdina ir išduoda kandidatams pažymėjimus.
Burtais nustačius rinkimų numerius, SRK atspausdina ant iš VRK gautų blankų kandidatų į savivaldybės tarybos narius
ir kandidatų į merus pažymėjimus. Komisijos pirmininkas pasirašo, pažymėjimai antspauduojami SRK antspaudu ir perduodami atitinkamam atstovui rinkimams.

10. 2019 m. nuo sausio 28 d. iki vasario 8 d. SRK pateikia popierinius pareiškinius dokumentus VRK.
1) Popieriniai dokumentai pateikiami VRK pagal iš anksto sudarytą grafiką. Dokumentai turi būti susegti kiekvienos
partijos, rinkimų komiteto, išsikėlusio kandidato į merus atskirai plonose popierinėse bylose (NE segtuvuose), be sąvaržėlių, be sąsegėlių ar įmaučių. Kandidatų dokumentai turi būti sudėti iš eilės pagal kandidatų sąrašą. Sudaroma visų
teikimų byla ir ji pateikiama atskirai.
2) Užpildyti rinkėjų parašų rinkimo lapai susegami atskirai pagal partijas, rinkimų komitetus ar išsikėlusius kandidatus
į merus. Bylos pradžioje pridedami visi su parašų rinkimu ir tikrinimu susiję dokumentai.

11. 2019 m. vasario 13 d. (18 dienų iki rinkimų dienos) SRK paskelbia rinkimuose dalyvaujančių sąrašus.
SRK savivaldybėje esančioje skelbimų lentoje ar vietiniame laikraštyje, ar kitais SRK prieinamais būdais paskelbia
rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašus ( jungtinius sąrašus), kandidatų rinkimų numerius ir kandidatus į savi
valdybės tarybos narius – merus.

Reikalingų dokumentų sąrašas:
1. Pareiškinių dokumentų priėmimo aktas (partijai ir rinkimų komitetui)
2. Pareiškinių dokumentų pateikimo aktas (išsikėlusiam kandidatui į tarybos narius – merus)
3. Rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo aktas
4. Rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo tvarkos aprašas
5. Rinkėjų parašų rinkimo lapų grąžinimo aktas
6. Rinkėjų parašų tikrinimo lapas
7. Rinkėjų parašų tikrinimo aktas
8. Teikimas (ne/registruoti)
9. Koalicijos sudarymo dokumentų priėmimo aktas

Pareiškinių dokumentų pateikimo klausimais konsultuoja:
Rinkimų organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Roma Rimavičiūtė, tel. (85) 239 6967, el. p. organizavimas@vrk.lt

