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POLITINIŲ PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ IR KANDIDATŲ
PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų
pateikimo tvarkos apraše nustatoma politinių partijų (toliau – partijos), visuomeninių rinkimų
komitetų (toliau – komitetai) ir kandidatų (pretendentų būti kandidatu) pareiškinių dokumentų,
nurodytų rinkimų įstatymuose, pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) ir
savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijoms tvarka.
2. Partijos, komitetai ir kandidatai atitinkamai rinkimų komisijai privalo pateikti
pareiškinius dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo
38 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 36 straipsnyje, Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos rinkimų į
Europos Parlamentą įstatymo 39 straipsnyje.
3. Pareiškiniai dokumentai pradedami teikti likus 83 dienoms ir baigiami likus 65 dienoms
iki rinkimų.
4. Pareiškiniai dokumentai gali būti teikiami tik po to, kai partija, komitetas ar kandidatas
yra įregistruoti politinės kampanijos dalyviu pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų
finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.
II SKYRIUS
PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS.
PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PILDYMAS PORTALE RINKĖJO PUSLAPIS
5. Pareiškiniai dokumentai teikiami 2 etapais:
5.1. pildomi elektroniniu būdu portale Rinkėjo puslapis (toliau – RP) (naudotojo instrukcija
pateikiama VRK svetainėje https://www.rinkejopuslapis.lt/pagalba/dalyviui.htm);
5.2. popieriniai dokumentai pristatomi atitinkamai rinkimų komisijai.
6. Prasidėjus rinkimų kampanijai, partija, komitetas pateikia VRK įgaliojimą atstovui
atstovauti rinkimuose.
7. Partijos, komiteto atstovas, gavęs iš VRK patvirtinimą apie jo įregistravimą, prisijungia
prie RP ir pirmiausia pildo partijos, komiteto pareiškinius dokumentus. Užpildžius daugiamandatėje
rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąrašą ir kandidatų, keliamų vienmandatėse rinkimų
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apygardose, sąrašą, juose esantys kandidatai savo pareiškinius dokumentus gali pildyti patys arba
juos pildo partijos, komiteto atstovas.
8. Asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, prie RP prisijungia pats ir, patvirtinęs
pageidavimą, gali įgalioti kitą asmenį užpildyti jo pareiškinius dokumentus.
III SKYRIUS
POPIERINIŲ PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
9. Užpildžius RP visus rinkimų įstatymuose nurodytus pareiškinius dokumentus ir iš VRK
ar savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijos gavus patvirtinimą, kad elektroniniu būdu pateikti
dokumentai priimti ir patvirtinti, partijos, komiteto atstovas arba keliamas ar išsikėlęs kandidatas
turi su atitinkama rinkimų komisija suderinti popierinių dokumentų pateikimo datą ir laiką.
10. Popieriniai pareiškiniai dokumentai pateikiami visi, išskyrus keliamo ar išsikėlusio
kandidato gyventojų pajamų mokesčio ir gyventojo turto deklaracijų, pateiktų Valstybinei mokesčių
inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus ir privačių interesų deklaraciją.
11. Visi popieriniai dokumentai privalo būti pasirašyti:
11.1. partijos, komiteto atstovo (koordinatoriaus) – pareiškimas, daugiamandatėje ir
vienmandatėse rinkimų apygardose keliamų kandidatų sąrašai, atstovų rinkimų komisijose sąrašas,
jungtinio (koalicijos) keliamų kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje sąrašas, trumpa
partijos, komiteto rinkimų programa;
11.2. keliamo ar išsikėlusio kandidato – anketa, sutikimas, pasižadėjimas, įsipareigojimas,
trumpa kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje rinkimų programa, biografija.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Dokumentai, pateikti pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, negali būti
pripažįstami pareiškiniais dokumentais.
13. Partija, komitetas, iškeltas ar išsikėlęs kandidatas gali atšaukti savo pareiškinius
dokumentus ne vėliau kaip likus 35 dienoms iki rinkimų.
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