2021 m. spalio 10 d. nauji Trakų rajono savivaldybės tarybos nario ˗̶ mero rinkimai

Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rezultatų
paskelbimo

Data

Turinys

1

PKFFK 4. 2, 3

2021 05 06

Politinės kampanijos pradžia. Politinė kampanija pasibaigia praėjus 100 dienų
nuo rinkimų (pakartotinio balsavimo ar rinkimų) rezultatų paskelbimo dienos.

2

STRĮ 35.1

2021 05 06

Pradedamas rinkimų komitetų registravimas Vyriausiojoje rinkimų komisijoje
(toliai ˗̶ VRK).

3

PKFFK 5

2021 05 06

Prasideda politinės kampanijos dalyvių registracija. Neužsiregistravusieji
negali kelti kandidatų ar keltis kandidatais į savivaldybės tarybos narius ˗̶ merus.

4

STRĮ 34.5

-110

iki 2021 06 22

VRK nustato reikalingų surinkti rinkėjų parašų skaičių partijos, rinkimų komiteto
keliamam kandidatui, ar asmeniui, išsikeliančiam kandidatu į savivaldybės
tarybos narius ˗̶ merus.

5

STRĮ 11.4

-110

iki 2021 06 22

Savivaldybės administracijos direktorius VRK pateikia pakeitimus apie rinkimų
apylinkių ribas, balsavimo patalpų adresus (naujai atsiradusius, pakeistais
pavadinimais arba išnykusius adresus), telefonų numerius.

6

STRĮ 13.1

-102

iki 2021 06 30

Subjektai, turintys teisę siūlyti narius į savivaldybės rinkimų komisiją, teikia
kandidatūras VRK.

7

STRĮ 11.5

-100

iki 2021 07 02

VRK skelbia patvirtintų rinkimų apylinkių sąrašą, jo pakeitimus.

8

STRĮ 13.1

-95

iki 2021 07 07

VRK sudaro savivaldybės rinkimų komisiją. Komisijos nariai per 15 dienų nuo
paskyrimo dienos duoda rašytinius pasižadėjimus.

9

STRĮ 2

-90

iki 2021 07 12

Iki šios dienos rinkėjai ir kandidatai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą toje
savivaldybėje.

10

STRĮ 35.1, PKFFK
5.1

-83

7/19/2021

Baigiamas rinkimų komitetų ir savarankiškų politinės kampanijos dalyvių
registravimas.
Pradedamas kandidatų į savivaldybės tarybos narius ˗̶ merus pareiškinių
dokumentų įteikimas VRK ir savivaldybės rinkimų komisijai. Savivaldybės
rinkimų komisija per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos
partijai, rinkimų komitetui ar asmeniui, išsikėlusiam kandidatu į savivaldybės
tarybos narius ˗̶ merus, išduoda rinkėjų parašų rinkimo lapus.

11

STRĮ 36.1,3,4

-83

2021 07 19

12

STRĮ 36.2

-70

2021 08 01

13

STRĮ 15.1

-65

2021 08 06

14

STRĮ 36.1

-65

2021 08 06

15

STRĮ 15.4

-48

iki 2021 08 23

Subjektai, turintys teisę siūlyti narius į apylinkių rinkimų komisijas, teikia
kandidatūras savivaldybės rinkimų komisijai.

16

STRĮ 15.5

-45

iki 2021 08 26

Savivaldybės rinkimų komisija sudaro apylinkių rinkimų komisijas. Komisijos
nariai per 15 dienų nuo paskyrimo dienos duoda rašytinį pasižadėjimą.

17

STRĮ 36.9

-45

2021 08 26

Paskutinė diena partijoms, rinkimų komitetams, asmeniui, išsikėlusiam
kandidatu į savivaldybės tarybos narius ˗̶ merus, rinkti parašus ir lapus grąžinti
savivaldybės rinkimų komisijai. Komisija, gavusi lapus, juos patikrina per 6 d.

18

STRĮ 25

-39

iki 2021 09 01

VRK sudaro savivaldybės rinkėjų sąrašus elektroninėje informacijos laikmenoje
ir perduoda savivaldybės rinkimų komisijai. Kartu sudaromi rinkėjų, kurių
gyvenamosios vietos tikslus adresas nežinomas, sąrašai.

19

STRĮ 42.1

-35

iki 2021 09 05

Partija, rinkimų komitetas, kandidatas gali atšaukti pareiškinius dokumentus.

20

STRĮ 43.1

-30

iki 2021 09 10

21

STRĮ 43.3

-30

iki 2021 09 10

22

STRĮ 26, 27.1

-26

iki 2021 09 14

Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda
apylinkės rinkimų komisijai, kuri sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su jais.

23

STRĮ 43.4

-18

iki 2021 09 22

Savivaldybės rinkimų komisija savivaldybės skelbimų lentoje paskelbia
rinkimuose dalyvaujančius kandidatus į savivaldybės tarybos narius ˗̶ merus.

-15

iki 2021 09 25

Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių balsavimo punktų sąrašą.

-14

iki 2021 09 26

VRK nustato konkrečią biuletenių ir balsų skaičiavimo tvarką.

-12

iki 2021 09 28

Jei partija, rinkimų komitetas, kandidatas šiurkščiai pažeidžia įstatymo 6 str. 1 d,
VRK priima sprendimą atšaukti kandidato paskelbimą.

25

STRĮ 66.2, 67.2,
68.2
STRĮ 72.6

26

STRĮ 37.9

24

Baigiamas pareiškinių dokumentų priėmimas VRK. VRK, gavusi partijos
pareiškinius dokumentus, per 5 d. d. priima sprendimą dėl partijos
įregistravimo dalyvauti rinkimuose.
Savivaldybės rinkimų komisija nustato kiekvienos apylinkės rinkimų komisijos
narių skaičių.
Baigiamas pareiškinių dokumentų priėmimas savivaldybės rinkimų komisijoje.

VRK savo interneto svetainėje paskelbia savivaldybės rinkimuose dalyvaujančius
kandidatus į savivaldybės tarybos narius ˗̶ merus.
Savivaldybės rinkimų komisija atstovams rinkimams perduoda kandidatų į
savivaldybės tarybos narius ˗̶ merus pažymėjimus.

Eil.
Nr.

27

Įstatymo*
straipsnis, dalis

STRĮ 49.1

28

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rezultatų
paskelbimo

Data

Turinys

-10

2021 09 30

Paskutinė diena skelbti kandidatą, rinkimų komitetą ar partiją, iškėlusią
kandidatą, kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse,
kurios leidžiamos ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę.

-10

iki 2021 09 30

29

STRĮ 29.3

-8

2021 10 02

30

STRĮ 33.1

-7

iki 2021 10 03

31
32

STRĮ 24.4
STRĮ 58.3

-7
-5

iki 2021 10 03
iki 2021 10 05

33

STRĮ 49.1

-5

2021 10 05

-4

nuo 2021 10 06

-3

iki 2021 10 07

-4

nuo 2021 10 06

-2

iki 2021 10 08

34

35

36

37

38

Teikiamos Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos.
Baigiamas informacinių rinkėjo lapelių įteikimas rinkėjams. Kartu su
informaciniu rinkėjo lapeliu rinkėjui įteikiama savivaldybės rinkimų komisijos
išleista informacinė medžiaga apie rinkimus, kandidatų į savivaldybės tarybos
narius ˗̶ merus rinkimų programos.
Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų
gali pateikti apylinkių rinkimų komisijoms.
VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus.
Paskutinė diena teikti prašymus stebėtojų registravimui.
Paskutinė diena skelbti kandidatą, rinkimų komitetą ar partiją, iškėlusią
kandidatą, kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse.
Balsavimas iš anksto. Balsavimas iš anksto vyksta Trakų rajono savivaldybės
pastate nuo 8 iki 20 val. Balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių ir garsinių
rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido VRK) negali būti
balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo
patalpa.

STRĮ 65

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose. Balsuoti galima specialiai
balsavimui sudarytuose punktuose, kariuomenės vienetuose, bausmės
vykdymo vietose, areštinėse, ligoninėse, gydymo įstaigose (išskyrus
poliklinikas), socialinės globos įstaigose ir kt. specialių punktų darbo valandomis.

STRĮ 64

STRĮ 65.4

-3

iki 2021 10 07 20:00

-2

nuo 2021 10 08

-1

iki 2021 10 09

Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos
sudaro ir tvirtina apylinkių rinkimų komisijos. Balsuojančių namuose lankymo
grafiką tvirtina ir skelbia apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai (paskelbia iki 20
val.).
Balsavimas namuose. Balsavimo vokus, išankstinius balsavimo lakštus ir
rinkimų biuletenius rinkėjams, kurie įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų apylinkės rinkėjai, į namus
pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai (balsavimas vyksta
nuo 8 iki 20 val.).

STRĮ 65. 1, 2, 5, 6

PKFFK 10.11

-30 val

nuo 2021 10 09 1:00

Pasibaigus rinkimų agitacijos kampanijos etapui, aukas politinei kampanijai
priimti draudžiama. Vykstant pakartotiniam balsavimui, jame dalyvaujantys
kandidatai aukas gali priimti nuo rinkimų agitacijos draudimo pabaigos iki
pakartotinio balsavimo agitacijos draudimo pradžios.

39

STRĮ 53.1

-30 val

nuo 2021 10 09 1:00

Draudžiama rinkimų agitacija. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus,
formą ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų
dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant
agitacijos draudimui. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių
rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido VRK) negali būti
balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo
patalpa.

40
41
42

STRĮ 56.1
STRĮ 57.1
STRĮ 59, 61

-12 val
-12 val
7 val.

iki 2021 10 09 19:00
iki 2021 10 09 19:00
2021 10 10 07:00

Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei.
Turi būti parengta balsavimo patalpa.
RINKIMŲ DIENA, balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse.

43

STRĮ 69.5

iki 2021 10 10 20:00

Vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais savivaldybės rinkimų komisija
perduoda apylinkių rinkimų komisijoms iki balsavimo pabaigos.

44

STRĮ 59

20 val.

2021 10 10 20:00

Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Rinkimų agitacijos draudimo pabaiga.

45

STRĮ 81.1

24 val.

Po protokolo surašymo

46

STRĮ 81.1

24 val.

Po skundo pateikimo

47

STRĮ 81.2

72 val.

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

48

STRĮ 85

7

iki 2021 10 17

49

STRĮ 85.1

9

iki 2021 10 19

50

STRĮ 85.2

51

STRĮ 84.2

Kandidatus iškėlusios partijos, rinkimų komitetai, kandidatai, atstovai
rinkimams, rinkimų stebėtojai apylinkių rinkimų komisijų sprendimus gali
apskųsti savivaldybės rinkimų komisijai.
Savivaldybės rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas
priklauso nuo skundo gavimo laiko).

nuo 2021-10-24 iki 2021-10-27

Savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų
surašymo gali būti apskųsti VRK ir išnagrinėti iki galutinių rezultatų paskelbimo.
VRK tvirtina galutinius rinkimų rezultatus ir rezultatus paskelbia VRK interneto
svetainėje.
Savivaldybės rinkimų komisija savivaldybės skelbimų lentoje paskelbia rinkimų
rezultatus.
VRK išduoda savivaldybės tarybos nario ˗̶ mero pažymėjimą (jei nebus
rengiamas pakartotinis balsavimas).

Galimas pakartotinis balsavimas

Eil.
Nr.

52

Įstatymo*
straipsnis, dalis

STRĮ 49.1

53

54

55

56

57

58

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rezultatų
paskelbimo

Data

Turinys

-5

2021 10 19

Paskutinė diena skelbti kandidatą, rinkimų komitetą ar partiją, iškėlusią
kandidatą, kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse.

-5

2021 10 19

Teikiamos Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos.

-4

nuo 2021 10 20

-3

iki 2021 10 21

-4

nuo 2021 10 20

-2

iki 2021 10 22

STRĮ 65

STRĮ 64

STRĮ, 65.4

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose. Balsuoti galima specialiai
balsavimui sudarytuose punktuose kariuomenės vienetuose, bausmės vykdymo
vietose, areštinėse, ligoninėse, gydymo įstaigose (išskyrus poliklinikas),
socialinės globos įstaigose ir kt. specialių punktų darbo valandomis.
Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos
sudaro ir tvirtina apylinkių rinkimų komisijos. Balsuojančių namuose lankymo
grafiką tvirtina ir skelbia apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai (paskelbia iki 20
val.).

-3

iki 2021 10 21 20:00

-2

nuo 2021 10 22

-1

iki 2021 10 23

-30 val

nuo 2021 10 23 1:00

Pasibaigus rinkimų agitacijos kampanijos etapui, aukas politinei kampanijai
priimti draudžiama.
Draudžiama rinkimų agitacija. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus,
formą ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų
dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant
agitacijos draudimui. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu jokių vaizdinių
rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų
komisija) negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą,
kuriame yra balsavimo patalpa.

STRĮ 65. 1, 2, 5, 6

PKFFK 10.11

Balsavimas iš anksto. Balsavimas iš anksto vyksta Trakų rajono savivaldybės
pastate nuo 8 iki 20 val. Balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių ir garsinių
rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido VRK) negali būti
balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo
patalpa.

59

STRĮ 53.1

-30 val

nuo 2021 10 23 1:00

60
61

STRĮ 56.1
STRĮ 57.1

-12 val
-12 val

iki 2021 10 23 19:00
iki 2021 10 23 19:00

62

STRĮ 59, 61

7 val.

2021 10 24 07:00

63

STRĮ 69.5

64

STRĮ 59

65

Balsavimas namuose. Balsavimo vokus, išankstinius balsavimo lakštus ir
rinkimų biuletenius rinkėjams, kurie įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų apylinkės rinkėjai, į namus
pristato ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai (balsavimas vyksta
nuo 8 iki 20 val.).

Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei.
Turi būti parengta balsavimo patalpa.
RINKIMŲ DIENA (PAKARTOTINIS BALSAVIMAS), balsavimo pradžia rinkimų
apylinkėse.

2021 10 24 20:00

Vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais savivaldybės rinkimų komisija
perduoda apylinkių rinkimų komisijoms iki balsavimo pabaigos.

20 val.

2021 10 24 20:00

Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse. Rinkimų agitacijos draudimo pabaiga.

STRĮ 81.1

24 val.

Po protokolo surašymo

66

STRĮ 81.1

24 val.

Po skundo pateikimo

67

STRĮ 81.2

72 val.

Po savivaldybės rinkimų komisijos
sprendimo dėl protokolo surašymo

68

STRĮ 85

7

2021 10 31

69

STRĮ 85.2

70

PKFFK 16.7

10 darbo dienų

iki 2021 11 16

71

PKFFK 17.4

25

iki 2021 11 25

Teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, jei dalyvis per politinę
kampaniją gavo mažesnę nei 70 VMDU pajamų sumą (106 680 Eur). Terminas
skaičiuojamas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos.

72

STRĮ 38.1

20

iki 2021 11 20

Pasibaigia atstovų rinkimams įgaliojimai.

73

STRĮ 39.5, 6

nuo 2021-11-07 iki 2021-11-10

60

nuo 2021 12 30

Kandidatus iškėlusios partijos, rinkimų komitetai, kandidatai, atstovai
rinkimams, rinkimų stebėtojai apylinkių rinkimų komisijų sprendimus gali
apskųsti savivaldybės rinkimų komisijai.
Savivaldybės rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas
priklauso nuo skundo gavimo laiko).
Savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų
surašymo gali būti apskųsti VRK ir išnagrinėti iki galutinių rezultatų paskelbimo.
VRK tvirtina galutinius rinkimų rezultatus ir rezultatus paskelbia VRK interneto
svetainėje.
VRK išduoda savivaldybės tarybos nario ̶ mero pažymėjimą.
Teikiamos viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos, Politinės
reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos.

Rinkimų užstatai grąžinami ne vėliau kaip per 60 dienų po rinkimų galutinių
rezultatų oficialaus paskelbimo juos sumokėjusioms partijoms, rinkimų
komitetams ar išsikėlusiems kandidatams į savivaldybės tarybos narius – merus,
jeigu politinės kampanijos dalyviai VRK politinės kampanijos finansavimo
ataskaitą, jos priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus
pateikia ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų oficialaus
paskelbimo dienos.

Eil.
Nr.

Įstatymo*
straipsnis, dalis

dienų iki/po (/+) rinkimų
dienos ar
rezultatų
paskelbimo

Data

Turinys
Teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų, jei dalyvis per politinę kampaniją gavo didesnę nei 70
VMDU pajamų sumą (106 680 Eur). Terminas skaičiuojamas nuo rinkimų
rezultatų paskelbimo dienos.

74

PKFFK 17.4

85

iki 2022 01 24

75

PKFFK 4.3

100

2022 02 08

* panaudoti sutrumpinimai:

Politinės kampanijos pabaiga, terminas skaičiuojamas nuo rinkimų rezultatų
paskelbimo dienos. Baigiasi rinkimų komitetų veikla. Pasibaigus politinei
kampanijai VRK grąžina rinkimų užstatus.

STRĮ – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas
PKFFK – Politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas

