Balsuoti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose gali Lietuvos Respublikos
piliečiai, rinkimų dieną sulaukę 18 metų.
Rinkimuose nedalyvauja asmenys, kuriems rinkimų
teisė apribota teismo sprendimu.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose Lietuvos
Respublikos piliečiai balsuoja tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek užsienyje. Jeigu užsienyje gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis rinkimų
dieną atvyko į Lietuvą, jis gali balsuoti tik savo faktinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje
rinkimų apylinkėje, pateikęs prašymą įrašyti jį į šios
rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus.

BALSAVIMAS
SAVO RINKIMŲ
APYLINKĖJE
Rinkėjas, įrašytas į rinkimų apylinkės, į kurią atvyko balsuoti, rinkėjų
sąrašą, turi:
• Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su asmens kodu
ir nuotrauka;
• Pasirašyti galutiniame rinkėjų
sąraše, kad gavo rinkimų biuletenį
(-ius);
• Užpildyti slaptai biuletenį (-ius);
• Patikrinti biuletenį (-ius) ir, jei teisingai užpildė, perlenkti ir įmesti į
balsadėžę.
Jeigu rinkėjas, pildydamas biuletenį,
suklydo, bet dar neįmetė jo į balsadėžę, gali biuletenius išduodančio komisijos nario paprašyti pakeisti jį
nauju biuleteniu, grąžindamas jam sugadintą rinkimų biuletenį.

Balsavimo laikas
rinkimų dieną
Nuo 7 iki 20 val.

Kiek balsavimas
gali užtrukti?
Nuo 5 iki 15 min.

Daugiau informacijos apie rinkimus ir juose
dalyvaujančius kandidatus rasite
www.vrk.lt ir www.rinkejopuslapis.lt
Kilus klausimų, kreipkitės į savo rinkimų
apylinkę arba skambinkite tel. 1855

BALSAVIMAS
KITOJE SAVO RINKIMŲ
APYGARDOS
RINKIMŲ APYLINKĖJE

BALSAVIMAS, KAI
RINKĖJAS NĖRA ĮRAŠYTAS
Į JOKIOS RINKIMŲ
APYLINKĖS RINKĖJŲ
SĄRAŠUS

Rinkėjas, deklaravęs gyvenamąją vietą
konkrečioje rinkimų apygardoje, bet
atvykęs balsuoti ne į savo, o į kitą tos
pačios rinkimų apygardos rinkimų
apylinkę, kai abi rinkimų apylinkės elektroninių ryšių priemonėmis yra prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo,
turi:

Rinkėjas, kuris nėra įrašytas į apylinkės rinkėjų sąrašą, tačiau yra įrašytas į savivaldybėje,
kurioje yra rinkimų apylinkė, gyvenamosios
vietos nedeklaravusių asmenų sąrašą (999
apylinkė), įrašomas į papildomą apylinkės
rinkėjų sąrašą.

• Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą su asmens kodu ir nuotrauka;
• Palaukti kol:
• bus užpildyta ir išsiųsta užklausa į
rinkėjo rinkimų apylinkę, patikrinant,
ar dar nebalsavo. Rinkimų apylinkės
rinkėjų sąraše prie rinkėjo pažymima,
kad rinkėjas balsuos kitoje rinkimų
apylinkėje;
• komisija gaus iš jo apylinkės atsakymą-sutikimą dėl jo balsavimo kitoje
rinkimų apylinkėje;
• bus atspausdinta pažyma;

Jeigu rinkėjas yra nuolatinis tos savivaldybės
gyventojas, tačiau nebuvo įrašytas į rinkėjų
sąrašus, dėl jo įrašymo į papildomą apylinkės
rinkėjų sąrašą sprendžia rinkimų komisija, atsižvelgusi į duomenis apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Rinkėjas turi:
• Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su asmens kodu ir nuotrauka;
• Pateikti prašymą dėl įrašymo į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą;
• Palaukti, kol komisijos narys patikrins elektroniniame rinkėjų sąraše, ar rinkėjas yra
999 rinkimų apylinkėje, nebuvo perkeltas į
kitą rinkimų apylinkę. Po to rinkėjas bus
įtrauktas į papildomą apylinkės rinkėjų
sąrašą;

• Pasirašyti pažymą ir gauti rinkimų
biuletenį (-ius);

• Pasirašyti papildomame rinkėjų sąraše ir
gauti biuletenius;

• Užpildyti slaptai biuletenį (-ius);

• Užpildyti slaptai biuletenį (-ius);

• Patikrinti biuletenį (-ius) ir, jei teisingai
užpildė, perlenkti ir įmesti į balsadėžę.

• Patikrinti biuletenį (-ius) ir, jei teisingai užpildė, perlenkti ir įmesti į balsadėžę.

Jeigu rinkėjas, pildydamas biuletenį,
suklydo, bet dar neįmetė jo į balsadėžę,
gali biuletenius išduodančio komisijos
nario paprašyti pakeisti jį nauju biuleteniu, grąžindamas jam sugadintą rinkimų
biuletenį.

Jeigu rinkėjas, pildydamas biuletenį, suklydo,
bet dar neįmetė jo į balsadėžę, gali biuletenius
išduodančio komisijos nario paprašyti pakeisti jį
nauju biuleteniu, grąžindamas jam sugadintą
rinkimų biuletenį.

Balsavimo laikas
rinkimų dieną

Kiek balsavimas
gali užtrukti?

Balsavimo laikas
rinkimų dieną

Nuo 7 iki 20 val.

Nuo 15 iki 30 min.

Nuo 7 iki 20 val.

Kiek balsavimas
gali užtrukti?
Nuo 15 iki 30 min.

