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ĮVYKIAI
2018 m. kovo 1 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė
sulaukė partijos ,,Tvarka ir teisingumas" deleguoto atstovo Donato
Laurinavičiaus atsistatydinimo.
2018 m. kovo 15 d. Vyriausioji rinkimų komisija posėdžio metu
išrinko pirmininko pavaduotoją-sekretorių. Pirmininkės Lauros
Matjošaitytės pasiūlytai VRK narės Svetlanos Misevičienės
kandidatūrai pritarė Vyriausios rinkimų komisijos nariai.
2018 m. kovo 23 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė sulaukė Lietuvos teisininkų draugijos
deleguotos atstovės Svajonės Šaltauskienės prašymo atsistatydinti.
2018 m. gegužės 3 d. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje buvo pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, kuria
sujungus organizacinį potencialą, profesines žinias ir įgūdžius bus įgyvendinamas projektas „Skaidrūs ir
sąžiningi rinkimai". Projektu bus siekiama didinti visuomenės nepakantumą politinės korupcijos
apraiškoms rinkimuose. Tikslui įgyvendinti savo pajėgas ir patirtį sutelkia viešoji įstaiga „Pilietinės
visuomenės institutas", Vyriausioji rinkimų komisija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos bei visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės".
2018 m. gegužės 18 d. Vyriausioji rinkimų komisija atvėrė Rinkimų žemėlapių sistemos duomenis ir
pradėjo juos skelbti atviru formatu, sudarančiu galimybę juos pritaikyti tolesniam, pakartotiniam
naudojimui.
2018 m. birželio 15 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Darijus Beinoravičius, norėdamas daugiau
dėmesio skirti mokslinei veiklai, Seimo pirmininkui įteikė atsistatydinimo pareiškimą.
Vyriausioji rinkimų komisija 2018 metų rugsėjo 5–7 dienomis Vilniuje surengė 27-ają metinę Europos
rinkimų organizatorių asociacijos (ACEEEO) tarptautinę konferenciją tema „Rinkėjo privatumo,
saugumo ir sąžiningumo užtikrinimas". Tarptautinės konferencijos metu dalyviai diskutavo prieigos prie
viešosios informacijos, saviraiškos ir rinkimų laisvės, sukčiavimo rinkimuose prevencijos reikšmės,
rinkėjų pasitikėjimo užtikrinimo klausimais. Renginio metu buvo ypač akcentuojama rinkėjo
informacijos ir rinkimuose naudojamų elektroninių duomenų apsauga. Vyko specializuotas seminaras
kibernetinio saugumo klausimais, buvo pristatoma rinkimų proceso apsauga iš kibernetinio saugumo
perspektyvos. Renginys sulaukė didelio pasaulio rinkimų organizatorių dėmesio. Konferencijoje
dalyvavo ir pranešimus skaitė virš 100 svečių iš Lietuvos ir užsienio šalių – rinkimus organizuojančių
institucijų ir organizacijų lyderių, vadovų, rinkimų ekspertų. Dalyvavo rinkimų organizatoriai iš
Austrijos, Bulgarijos, Sakartvelo, JAV, Kanados, Latvijos, Meksikos, Rumunijos bei kitų šalių.
Renginyje dalyvavo tarptautinių organizacijų ir švietimo institucijų atstovai iš NATO Strateginių ryšių
centro, Ispanijos Rovira i Virigili universiteto, Tarptautinio demokratijos ir rinkimų pagalbos instituto,
Tarptautinio rinkimų sistemų fondo ir kitų tarptautinių organizacijų.
Artėjant 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimams, Vyriausioji rinkimų komisija 2018 metų rugsėjo 25
dieną organizavo seminarą, skirtą aptarti visuomeninių rinkimų komitetų steigimą ir jų veiklą. Seminaro
metu dalyviai buvo supažindinti su informacija apie rinkimų komiteto steigimo reikalavimus, veiklos
sutarties sudarymą, komiteto registravimui Vyriausioje rinkimų komisijoje reikalingus dokumentus ir

terminus bei registravimąsi savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Seminaro metu taip pat buvo
nagrinėjami kiti aktualūs klausimai.
Seimas po slapto balsavimo 2018 m. spalio 9 dieną nusprendė teisininką Taurą Rutkūną paskirti
Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu. Šią kandidatūrą pasiūlė teisingumo ministras Elvinas
Jankevičius. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pakeitė atsistatydinusį teisingumo ministro
deleguotą narį Darijų Beinoravičių.
Vyriausioji rinkimų komisija 2018 m. spalio 25 dieną priėmė sprendimą dėl iniciatyvinės grupės
privalomiesiems referendumams paskelbti įregistravimo. Komisija nusprendė įregistruoti 21 Lietuvos
Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomiesiems referendumams
paskelbti ir patvirtino šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą. Posėdžio metu, iniciatyvinė grupė
pasiūlė pakeitimus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnyje. Siūloma pakeisti 9 straipsnio
trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50
tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę" ir papildyti 9 straipsnį nauja dalimi „Referendumui priimti
įstatymai keičiami tik nauju referendumu".
2018 m. lapkričio 6 dieną, į Vyriausiąją rinkimų komisiją buvo paskirti du nauji nariai: Mykolo Romerio
universiteto Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovas dr. Andrius Puksas ir Seimo frakcijos „Tvarka ir
teisingumas" referentas Egidijus Viskontas. A. Puksą į Vyriausiąją rinkimų komisiją narius pasiūlė
Lietuvos teisininkų draugija. Jis komisijoje pakeitė iš jos pasitraukusią Teisininkų draugijos deleguotą
Svajonę Šaltauskienę. Teisininką E. Viskontą į Vyriausiosios rinkimų komisijos narius pasiūlė partija
„Tvarka ir teisingumas". Ši partija neturėjo savo atstovo Vyriausioje rinkimų komisijoje, kai iš jos
pasitraukė Donatas Laurinavičius. Šie nariai savo pareigas pradėjo eiti nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iš karto
po priesaikos Lietuvos Respublikos Seime.
Vyriausioji rinkimų komisija vykdydama politinės reklamos stebėseną ir rinkdama informaciją apie
paskleistą politinę reklamą, leidžiančią įvertinti paskleistos politinės reklamos kiekį ir nedeklaruotas
išlaidas politinei reklamai. bei siekdama paskatinti pilietiškų žmonių dalyvavimą užtikrinant skaidrius ir
sąžiningus rinkimus, 2018 m. lapkričio 20 d. kvietė visus geros valios visuomenės atstovus pranešti apie
pastebėtą politinę reklamą internetinėje erdvėje: naujienų portaluose, įstaigų ir įmonių bei organizacijų
internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose. Tam buvo sukurtas ir vyriausiosios rinkimų komisijos
svetainėje paskelbtas įrankis „Reklamos gaudyklė“. Pranešti apie politinę reklamą buvo galima
užpildžius specialią formą, kuri automatiškai pranešimą pažymėdavo Vyriausiosios rinkimų komisijos
politinės reklamos žemėlapyje.
2018 m. lapkričio 26 dieną Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos savivaldybių
asociacija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo rinkimų srityje.
Šiuo memorandumu buvo siekiama per ateinančius kitų metų rinkimus užtikrinti, kad neįgalieji galėtų
veiksmingai ir visapusiškai dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime lygiai su kitais asmenimis
tiesiogiai ar per laisvai pasirinktus atstovus, įskaitant neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti ir būti
išrinktiems. Pasirašytame dokumente pabrėžiama, kad balsavimo procedūros, patalpos ir rinkimų
medžiaga turi būti prieinamos neįgaliesiems ir jas būtų galima lengvai suprasti bei naudoti, turi būti kuo
daugiau balsavimo apylinkių patalpų prieinamos ir pritaikytos judėjimo ar regėjimo negalią turinčių ir
senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams. Memorandume didelis dėmesys skiriamas balsavimo patalpos

įrengimui. Parenkant patalpas balsavimui, rekomenduojama, kad jos būtų įrengiamos savivaldybių,
valstybės arba savivaldybių institucijų, įstaigų, seniūnijų, bendruomenių bei viešosios paskirties pastatų
pirmajame aukšte. Pasirašytame dokumente akcentuojama, kad bent viena balsavimo kabina turi būti
pritaikyta rinkėjams su negalia ir skirta užpildyti rinkimų biuletenį sėdint kėdėje ar neįgaliojo vežimėlyje.

RENGINIAI
Pasaulinei rinkimų dienai paminėti, Vyriausioji rinkimų
komisija 2018 m. sausio 31 d. organizavo apskritojo stalo
diskusiją tema „Mažas rinkėjų aktyvumas rinkimuose: ar
galime tai pakeisti?". Konferencijoje buvo aptariamos
rinkėjų dalyvavimo rinkimuose priežastys bei veiksniai
skatinantys balsuoti. Taip pat buvo diskutuojama apie
aktyvaus ir politiškai sąmoningo jaunimo dalyvavimą
rinkimuose, racionalių rinkėjų aktyvumo veiksnius.
Diskusijos metu buvo ieškoma sprendimo, kaip padidinti
rinkėjų aktyvumą rinkimuose.
2018 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure įvyko Vyriausiosios
rinkimų komisijos organizuota diskusija „Mažas rinkėjų aktyvumas rinkimuose: ar galime tai pakeisti?"
skirta Pasaulinei rinkimų dienai paminėti. Diskusijos dalyviai vieningai sutarė (tai pagrindžia ir
empiriniai tyrimai), kad nepakankamai dėmesio skiriama moksleivių politiniam švietimui mokyklose,
todėl būtina peržiūrėti švietimo programas ir jas koreguoti. Diskusijos pabaigoje, retoriškai buvo
paklausta, ar aktyvumas yra tikslas savaime, ar siekiame gilesnio, turtingesnio, kūrybiškesnio požiūrio į
demokratinį dalyvavimą ir pasitikėdami rinkėjų asmeninėmis galiomis visi kartu imsime auginti norą
pasinaudoti savo teise daryti įtaką politiniams procesams? Čia pat vieningai buvo pritarta, kad rinkėjų
aktyvumas pats savaime nėra tikslas. Todėl visos valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos turi
sudaryti sąlygas rinkėjams gilesniam politinių procesų, vyksiančių valstybėje, pažinimui. Tik tokiu
atveju rinkimų dieną prie balsadėžių sutiksime politiškai apsišvietusius, sąmoningus ir apsisprendusius
rinkėjus.
2018 m. kovo 9 d. įvyko pirmasis ACEEEO direktorių valdybos posėdis Vilniuje. Posėdžiui
pirmininkavo ACEEEO generalinis sekretorius Zsolt Szolnoki ir Vyriausios rinkimų komisijos
pirmininkė Laura Matjošaitytė. Valdybos posėdyje buvo pristatyta asociacijos 2014–2018 m. strateginio
plano įgyvendinimo eiga, kitų ketverių metų (2019–2023) asociacijos strateginis planas, pasiūlyta
ACEEEO garbės nariu pripažinti buvusįjį Rumunijos nuolatinės rinkimų komisijos generalinį sekretorių
Csaba Tiberiu Kovacs bei aptarti kiti su asociacijos veikla susiję klausimai. Vykusiame posėdyje buvo
patvirtinta ir 27–osios kasmetinės ACEEEO konferencijos, vyksiančios 2018 m. rugsėjo 5–7 dienomis
Lietuvoje, tema – „Rinkėjo privatumo, saugumo ir sąžiningumo užtikrinimas“.
Vyriausioji rinkimų komisija ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Žmogaus
teisių ir demokratinių institucijų biuras (OSCE/ODIHR) 2018 m. balandžio 12 d. organizavo apskritojo
stalo diskusiją – „E. ataskaitos politinių partijų finansavime: Baltijos šalių patirtis“. Renginyje Baltijos
šalys pristatė savo šalių gerąją patirtį, organizuojant politinių partijų finansavimo elektroninių ataskaitų

pateikimą. Taip pat buvo diskutuojama apie tai, kaip ataskaitų pateikimas internetu gali padėti užtikrinti
politinių partijų finansavimo taisyklių bei įstatymuose numatytų reikalavimų vykdymą.
2018 m. balandžio 6 d. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje vyko kibernetinio saugumo mokymai, kuriuos
vedė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinės gynybos
departamento Incidentų valdymo skyriaus viršininkas, kapitonas Martynas Damkus. Pagrindinis
mokymų tikslas atkreipti dėmesį į saugumo svarbą įstaigos veiklai, savo ir kitų atsakomybę už atliekamus
veiksmus bei kylančias grėsmes.
2018 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko apskritojo stalo diskusija „E. ataskaitos
politinių partijų finansavime: Baltijos šalių patirtis", kurią organizavo Vyriausioji rinkimų komisija ir
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuras
(OSCE/ODIHR). Diskusija buvo surengta Lietuvos, Latvijos ir Estijos institucijų, atsakingų už politinių
partijų finansavimo kontrolę, iniciatyva. Renginio metu buvo siekiama pasidalinti gerąja šių šalių
patirtimi, diegiant skaitmeninius sprendimus politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimui ir
jų paskelbimui.
2018 m. gegužės 17 d. Vyriausioji rinkimų komisija, ruošdamasi 2019 m. vyksiantiems Respublikos
Prezidento, savivaldybių tarybų ir merų rinkimams bei rinkimas į Europos Parlamentą, suorganizavo
diskusiją su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, politinių partijų ir visuomenės informavimo priemonių
atstovais apie kandidatų ir jų sąrašų debatus būsimuosiuose visuotiniuose rinkimuose. Diskusijos metu
buvo identifikuotos kelios diskusijų laidų organizavimo ir transliavimo problemos, tačiau bene
svarbiausioji – kiekvieno rinkėjo pasiekiamumo problema (tiek jaunimo, tiek vyresnės kartos).
Diskusijos metu dalyviai ne kartą pažymėjo, kad reikia ieškoti būdų kaip pasiekti kiekvieną rinkėją ir
suteikti jam (jai) informaciją apie rinkimus ir juose dalyvaujančius kandidatus jiems priimtinais
komunikacijos kanalais. Vis tik, buvo pripažinta, kad nors ir komunikacijos apie vyksiančius rinkimus
kanalų plėtra padidintų rinkėjų pasiekiamumą bei sudarytų sąlygas jiems išsamiau susipažinti su
rinkimuose dalyvaujančiais kandidatais, politinėmis partijomis ir (ar) rinkimų komitetais, tačiau kartu tai
padidintų rinkimų viešinimo kaštus.
Vyriausioji rinkimų komisija, kartu su visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės" ir „Transparency
International" Lietuvos skyriumi, 2018 m. birželio 18 d. surengė diskusiją ,,Savivaldos rinkimai 2019:
kaip užtikrinti skaidrumą?", kurios metu aptarė būdus užtikrinti skaidrumą ir užkirsti kelią korupcijai
artėjančių savivaldos rinkimų politinės kampanijos ir pačių rinkimų metu. Diskusijos metu kartu su
politikais, visuomeninių rinkimų komitetų, stebėsenos institucijų atstovais ir ekspertais buvo
diskutuojama, kaip paskatinti politinių partijų ir visuomeninių komitetų vadovus imtis didesnio
vaidmens, siekiant užtikrinti skaidrumą rinkimų metu, kokių teisės aktų pakeitimų reikėtų ir ką galima
padaryti be jų.
2018 m. rugpjūčio 21 dieną Vyriausioji rinkimų komisija organizavo diskusiją apie VRK tvarkomų
asmenų duomenų saugojimą ir viešinimą. Šios diskusijos tikslas buvo aptarti asmens duomenų tvarkymo
tikslus, duomenų viešo skelbimo terminus ir sąlygas bei saugojimą Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.
Vyriausioji rinkimų komisija 2018 m. lapkričio 30 d. organizavo mokymus, tema ,,Pareiškinių
dokumentų pateikimas ir kiti svarbiausi darbai" skirtus pasirengti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų
rinkimams. Mokymų metu buvo detaliai aptariamas pareiškinių dokumentų pildymas ir pateikimas,

politinių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų funkcijos 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų
organizavimo procese.
2018 m. gruodžio 5 dieną Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose vyko savivaldybių rinkimų komisijų
pirmininkų rašytinių pasižadėjimų priėmimas ir mokymai. Susirinkusius savivaldybių rinkimų komisijų
pirmininkus pasveikino ir jų rašytinius pasižadėjimus priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininkė Laura Matjošaitytė. Apie kibernetinio saugumo rinkimuose užtikrinimą ir kibernetinio
saugumo higieną dalyvius išsamiai supažindino Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto
apsaugos ministerijos Kibernetinės gynybos departamento Kritinės informacinės infrastruktūros
saugumo skyriaus vedėjas Viktoras Pinkevičius. Detaliai apie korupcijos grėsmes rinkimų komisijų
veikloje informavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus
viršininkė Jurgita Razmytė. Mokymų metu Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo
persekiojimo departamento prokuroras Darius Čaplikas susirinkusius supažindino su baudžiamąją
atsakomybe už nusikaltimus asmenų rinkimų teisėms ir tvarkai. Savivaldybių rinkimų komisijų
pirmininkams apie rinkimų komisijų darbo organizavimą, asmens duomenų apsaugą, lėšų planavimą bei
apskaitą mokymuose detaliai pasakojo Vyriausiosios rinkimų komisijos pareigūnai ir darbuotojai.
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija gruodžio 21 d. posėdyje įregistravo 17 Lietuvos
Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę patariamiesiems referendumams
paskelbti. 2019 m. sausio 3 dieną Vyriausioji rinkimų komisija išduos iniciatyvinei grupei rinkėjų parašų
rinkimų lapus. Rinkėjai turės teisę pasirašyti dėl abiejų iniciatyvinės grupės siūlomų sprendimų: 1.
Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą 2.
Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų
sistemą.

SVEČIAI BEI VIZITAI
2018 m. balandžio 19–20 dienomis Venecijos Komisija organizavo
15-ąją metinę tarptautinę rinkimų organizatorių konferenciją
„Saugumas rinkimuose", kuri vyko Osle (Norvegijos Karalystėje).
Tarptautinėje metinėje rinkimų organizatorių konferencijoje, kur
susitinka virš 150 dalyvių iš 41 šalies, tarp kurių atstovai iš Kanados,
Jungtinės Karalystės, Danijos, Norvegijos, Ispanijos, Švedijos,
Portugalijos, Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos, Latvijos ir Estijos,
dalyvavo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura
Matjošaitytė. Konferencijoje didžiausias dėmesys buvo skirtas rinkimų saugumui, kibernetinėms
grėsmėms, kylančioms politinių kampanijų ir rinkimų metu bei duomenų privatumui. Diskutuojama apie
socialinės medijos įtaką bei netikrų naujienų (angl. fake news) didėjimo mastą, joms palankiais
komunikacijos kanalais bei jų poveikį rinkimų baigčiai. Konferencijoje taip pat diskutuota apie
tarptautinių normų ir standartų svarbą, užtikrinant saugų informacinių ir ryšių technologijų naudojimą
rinkimuose; institucines saugos priemones bei teisinio reglamentavimo tobulinimą ir rinkimų proceso
vientisumo užtikrinimo svarbą; elektroninių nusikaltimų rinkimų procese užkardinimo būdus bei
kibernetinio saugumo užtikrinimą.

2018 m. balandžio 25–26 dienomis Briuselyje vyko Europos Sąjungos valstybių narių rinkimų ekspertų
susitikimas. Susitikime Lietuvos Respubliką atstovavo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė
Laura Matjošaitytė ir Kompiuterinių technologijų skyriaus vedėjas Darius Gaižauskas. Susitikimo metu
aptarti valstybėms narėms aktualūs rinkimų klausimai bei Europos Sąjungos piliečių demokratinio
dalyvavimo skatinimo problematiką. Taip pat buvo nagrinėjami Europos politinių partijų finansavimo
teisinio reglamentavimo bei jo tobulinimo klausimai, institucijų tarpusavio komunikacijos ypatumai bei
socialinių medijų bei netikrų naujienų (angl. fake news) įtaką rinkimų procesams, kibernetinio saugumo
užtikrinimui.
ESBO kvietimu, 2018 m. birželio 12–13 d. vyko antikorupcinių priemonių rinkimuose taikymo pasaulio
ekspertų susitikimas, kuriame buvo siekiama identifikuoti veiksmus, kurių reikia imtis, kovojant prieš
ekonominius nusikaltimus Albanijoje. Lietuvos Respubliką susitikime atstovavo Lina Petronienė,
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja. Ji pasauliniame ekspertų
susitikime pristatė Lietuvos patirtį, kovojant su rinkėjų papirkimu.

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Rengdamasi ir vykdydama 2018 metais vykusius rinkimus
Vyriausioji rinkimų komisija bendradarbiavo su Lietuvos
institucijoms ir organizacijoms, kurios savo kompetencijomis ir
įtaka prisidėjo prie sklandaus rinkimų proceso:
Visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės”;
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;
Policijos departamentu;
Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru;
Lietuvos savivaldybėmis.

RINKIMAI
2018 m. rugsėjo 16 d. vyko nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų
rinkimų apygardoje Nr. 64
Detalesnė apibendrinta šių rinkimų ataskaita pateikiama toliau.

2018 m. rugsėjo 16 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą
vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64
Pirmas turas
Nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 įvyko
2018 m. rugsėjo 16 d.
Patenkinus Seimo nario Mindaugo Basčio atsistatydinimo pareiškimą ir 2018 m. kovo 21 d. atsiradus
laisvai Seimo nario vietai vienmandatėje rinkimų apygardoje, vadovaujantis Seimo rinkimų įstatymu,
buvo surengti nauji rinkimai.
Naujuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje
varžėsi:

4 - iškelti politinių partijų
Kandidatas

Iškėlė

Irena Haase

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija

Giedrius Surplys
Paulius Visockas
Vigilijus Jukna

Gavo
balsų iš
viso
3146

% nuo
dalyvavusių
rinkėjų
33,87

1544
1203
381

16,62
12,95
4,10

2 – išsikėlę patys
Kandidatas
Mindaugas Bastys
Mindaugas Tarnauskas

Gavo balsų iš
viso
1806
910

% nuo dalyvavusių
rinkėjų
19,44
9,80

Antras turas (pakartotinis balsavimas)
2018 m. rugsėjo 16 d. rinkimų metu į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų
apygardoje nė vienam kandidatui nesurinkus reikiamo skaičiaus balsų, tų pačių metų rugsėjo 30 d. buvo
rengiamas pakartotinis balsavimas.
Susumavus pirmojo rinkimų turo rezultatus vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje, pakartotinio
balsavimo metu, dėl Seimo nario vietos varžėsi Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų
kandidatė Irena Haase, surinkusi 5123 (60,89 proc.) balsų ir save išsikėlęs kandidatas Mindaugas
Bastys surinkęs 2984 (35,47 proc.) balsus.

Išankstinis balsavimas
Zanavykų rinkimų apygardos rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2018 m. rugsėjo 16 d.,
pakartotinio balsavimo dieną rugsėjo 30 d.) negalėjo atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turėjo
galimybę balsuoti iš anksto Šakių rajono, Kauno rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse. Balsavimas
iš anksto buvo organizuojamas minėtų savivaldybių pastatuose rugsėjo 12 ir 13 dienomis nuo 8 iki 20
valandos (pakartotinio balsavimo metu rugsėjo 26 ir 27 dienomis). Zanavykų rinkimų apygardos rinkėjai
taip pat galėjo balsuoti minėtomis balsavimo iš anksto dienomis apskričių centriniuose paštuose jų darbo
valandomis.
Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną buvo sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai ar laikinai nedarbingi, užpildę
Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą,
išankstinio balsavimo metu ( 2018 m. rugsėjo 14 ir 15, pakartotinio balsavimo metu rugsėjo 28 ir 29
dienomis) galėjo balsuoti namuose.
Zanavykų rinkimų apygardos rinkėjai, esantys apygardos teritorijoje sveikatos priežiūros, socialinės
rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo įstaigose, savo balsą galėjo atiduoti
2018 m. rugsėjo 12, 13 ir 14 dienomis šiose įstaigose sudarytuose specialiuose paštuose įrengtose
balsavimo vietose pagal grafiką nustatytomis darbo valandomis.
Pirmojo rinkimų turo metu iš anksto balsavo 2268 (7,30 proc.) rinkėjų. Pakartotiniame balsavime iš
anksto savo valią pareiškė 2326 (7,49 proc.) rinkėjų.

Rinkėjų aktyvumas
Iš viso rinkimuose pirmajame ture dalyvavo 9289 (29,89 proc.) visų balsavimo teisę turinčių rinkėjų, o
pakartotiniame – 8413 (27,08 proc.) rinkėjų.

Rinkimų komisijos
Rinkimų komisijų nariai, ruošdamiesi rinkimams, dalyvavo darbo su VRK IS mokymuose. Mokymus
organizavo VRK sekretoriato darbuotojai. Taip pat buvo vykdomos išankstinio balsavimo ir rinkimų
dienos repeticijos, vykdoma atliekamų užduočių stebėsena ir kontrolė.
Apylinkių rinkimų komisijos yra sudaromos iš partijų ar partijų koalicijų pasiūlytų kandidatų.

Vyriausioje rinkimų komisijoje komisijos narių pareigas ėjo:
Laura Matjošaitytė – komisijos pirmininkė;
Vincentas Vobolevičius – komisijos pirmininkės pavaduotojas, paskirtas Respublikos Prezidento
siūlymu;
Aistė Žilinskienė – paskirta Respublikos Prezidento siūlymu;
Darijus Beinoravičius – paskirtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro siūlymu;
Svetlana Misevičienė – paskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro siūlymu;
Jūratė Lebedevienė – paskirta Lietuvos socialdemokratų partijos siūlymu;

Maksimas Reznikovas – paskirtas Liberalų sąjūdžio siūlymu;
Valdemar Urban – paskirtas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos siūlymu;
Jonė Valčiukienė – paskirta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos siūlymu;
Olga Kilkinova – paskirta Lietuvos teisininkų draugijos siūlymu;
Vilius Semeška – paskirtas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos siūlymu.

Rinkimų rezultatai
Lietuvos Respublikos Seimo nario vietą Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 iškovojo Irena Haase,
surinkusi 5123 (60,89 proc.) balsus.

Rinkimų biudžetas

