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1. ĮVADAS
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK, Vyriausioji rinkimų
komisija) yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir
referendumų organizavimo ir vykdymo valstybės institucija. Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo
13 straipsnio 1 dalies 10 punktu, po kiekvienų rinkimų, praėjus ne daugiau kaip 120 dienų nuo
galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas)
teikia Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos ataskaitą.
Šioje Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos ataskaitoje yra apžvelgiami 2016 m. spalio 9
d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai.
Eilinius 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus paskelbė Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2016 m. balandžio 7 d. dekretu Nr. 1K-618. Nuo 2016 m. balandžio
9 d. prasidėjo 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė kampanija.
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus organizavo ir vykdė Vyriausioji rinkimų komisija,
sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. XI-2070. VRK Seimo
rinkimus rengė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymu, Lietuvos
Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu. Svarbūs Seimo
rinkimų įstatymo pakeitimai buvo padaryti 2015 m. lapkričio 19 d. Seimui priėmus Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 51, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 41,
43, 51, 55, 56, 61, 671, 89, 91, 92, 97 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 931 straipsniu
įstatymą Nr. XII-2052, kuriuo buvo nustatyta, kad rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki
1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus (prieš tai buvo leidžiama
nuo 0,8 iki 1,2); numatytas rinkimų komisijų narių atestavimas; kaip pagrindinis rinkėjų sąrašas
įtvirtintas elektroninis Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas ir jo tvarkymas elektroninių ryšių
priemonėmis; numatyta, kad jeigu partija nekelia kandidatų sąrašo, partijos keliamą kandidatą
vienmandatėje rinkimų apygardoje parašais turi paremti ne mažiau kaip vienas tūkstantis tos
apygardos rinkėjų; paankstinti pareiškinių dokumentų pateikimo terminai – pareiškiniai dokumentai
priimami likus 85 dienoms ir baigiami priimti 17 valandą likus 65 dienoms iki rinkimų dienos
(buvo priimami likus 65 dienoms ir baigiami priimti iki 17 valandos likus 34 dienoms iki rinkimų
dienos); patikslintos sąlygos rinkimų užstatui grąžinti: užstatas grąžinamas, kai rinkimų dalyvis
nepažeidė rinkimų įstatymų, surinko 3 proc. rinkėjų balsų. Seimo rinkimų įstatyme, siekiant kovoti
su rinkėjų papirkimu, VRK buvo suteikta teisė už šiurkščius rinkimų įstatymų pažeidimus atšaukti
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kandidatų sąrašą ar panaikinti kandidato registraciją, taip pat ir po rinkimų iki rinkimų rezultatų
patvirtinimo. Seimo rinkimų įstatymas buvo papildytas 931 straipsniu, kuriame nustatyta, kad
asmuo, išrinktas į Seimą, savaime netenka savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario –
mero ar Europos Parlamento nario mandato. Šia įstatymo norma buvo siekiama užkirsti kelią
rinkėjų klaidinimui, kai populiarūs politikai įrašomi į kandidatų sąrašus, bet po rinkimų gautus
mandatus užleidžia kitiems sąrašo kandidatams. Be to, Seimo rinkimų įstatyme numatyta pripažinti
koaliciniu sąrašu ir taikyti 7 proc. rinkimų slenkstį tam partijos iškeltam kandidatų sąrašui, kuriame
būtų du ir daugiau kitų partijų narių. Visi šie pakeitimai buvo aktualūs vykdant 2016 m. Seimo
rinkimus.
VRK 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. Sp-329 patvirtino naujas 71 vienmandatės
rinkimų apygardos ribas, kad rinkėjų skaičius jose neviršytų 10 proc. nuokrypio nuo vidutinio
rinkėjų skaičiaus visose vienmandatėse rinkimų apygardose.
Rengdamasi rinkimams, VRK sudarė 71 apygardos rinkimų komisiją (apygardų rinkimų
komisijos sudarė 1 996 apylinkių rinkimų komisijas, diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų
vadovai sudarė balsavimo komisijas); įregistravo 358 savarankiškus politinės kampanijos dalyvius
ir 350 atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių; patikrinusi pareiškinius dokumentus,
įregistravo 14 kandidatų sąrašų, iš kurių du – koaliciniai; 1 386 kandidatus daugiamandatėje
rinkimų apygardoje ir 671 kandidatą vienmandatėse rinkimų apygardose, iš kurių 26 kandidatai
savo kandidatūrą išsikėlė patys; pagal kompetenciją rengė įvairių tvarkų aprašus, rekomendacijas ir
atliko kitas rinkimų organizavimo funkcijas.
Seimo rinkimų I ture dalyvavo 50,61 proc. į rinkėjų sąrašus įrašytų Lietuvos rinkėjų,
pakartotiniame balsavime – 38,10 proc.
Rinkėjai išrinko 141 naujojo Seimo narį. Rinkimų rezultatai, taip pat vieno kandidato
registracijos panaikinimas, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui nebuvo skundžiami. Nei
vienas išrinktas Seimo narys neatsisakė Seimo nario mandato ir tapo Tautos atstovais.
Ankstesniuose 2012 m. Seimo rinkimuose dėl rinkimų rezultatų buvo priimti Konstitucinio Teismo
sprendimai, mandatų atsisakė pasilikdami Europos Parlamento nariais ar merais keletas išrinktų
Seimo narių.

2. RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS: RINKIMŲ KOMISIJOS
Rinkimų organizavimas gana sudėtinga procedūra, tai ištisas įvairių vienas po kito einančių
teisinių ir procedūrinių veiksmų procesas. Pagrindinės šio proceso dalys ir etapai yra: Lietuvos
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Respublikos teritorijos padalijimas į rinkimų apygardas; apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų
sudarymas; rinkėjų sąrašų sudarymas, paskelbimas ir tvarkymas; kandidatų iškėlimas ir
registravimas; kandidatų ir politinių partijų rinkimų agitacinė veikla, politinių kampanijų
finansavimas ir kontrolė, parengiamoji rinkimų organizavimo veikla; balsavimas; balsų
skaičiavimas; rinkimų rezultatų nustatymas ir paskelbimas; mandatų suteikimas, politinių
kampanijų finansavimo šaltinių ir išlaidų atskleidimas, politinių kampanijų ataskaitų teikimas, šių
ataskaitų auditas ir viešinimas. Baigiamasis etapas yra rinkimų užstato grąžinimas (tai padaryta
2017 m. kovo 10 d.), knygos apie rinkimų rezultatus publikavimas ir šios ataskaitos pateikimas
Seimui.
Seimo rinkimų organizavimo bei vykdymo pagrindai ir procedūros yra nustatyti
Konstitucijoje, Seimo rinkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
įstatyme bei jų pagrindu VRK sprendimais patvirtintuose tvarkų aprašuose ir rekomendacijose.
Rinkimus į Seimą organizuoja ir vykdo:
1) Vyriausioji rinkimų komisija;
2) apygardų rinkimų komisijos;
3) apylinkių rinkimų komisijos.
Užsienyje balsavimą vykdo Lietuvos ambasadose ir konsulatuose sudaromos balsavimo
komisijos, laivuose – balsavimo komisijos.
Į rinkimų komisiją gali būti siūlomas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos
pilietis, jeigu jis turi teisę būti renkamas Seimo nariu (neatsižvelgiant į kandidatui į Seimo narius
nustatytą jauniausią amžių, bet rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 18 metų) ir nebuvo per
paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų
rinkimus arba referendumą atleistas iš rinkimų arba referendumo komisijos už Seimo, Lietuvos
Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir Lietuvos Respublikos
rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo pažeidimą ar
dėl jo netinkamo pareigų atlikimo buvo neatestuotas apygardos rinkimų komisijos arba VRK.
Reikalavimas komisijos nariui būti atestuotam ankstesniuose rinkimuose, jeigu jis yra juose buvęs
komisijos nariu ar pirmininku, 2016 m. Seimo rinkimuose buvo nustatytas pirmą kartą, todėl jo
taikymas bus aktualus vėlesniuose rinkimuose.
Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:
1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką ir turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
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2) atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo,
pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba sprendimo panaikinti mandatą
įsigaliojimo dienos nepraėjo treji metai;
3) atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį
įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės aktuose nustatytų
etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla
praradimo dienos nepraėjo treji metai;
4) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.
Šios įstatymo normos įgyvendinimas, o ypač jos reikalavimų vykdymo kontrolė, reikalauja
ženklių organizacinių veiksmų. Į atitinkamas institucijas perduodami asmens duomenys, jie
tikrinami ir gauta informacija realizuojama. 2016 m. buvo gauti atsakymai dėl visų apygardų ir
apylinkių rinkimų komisijų narių. Nustatyti tik pavieniai atvejai, kai komisijų nariai turintys
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą buvo pašalinti iš komisijų. Politinės partijos, siūlančios
kandidatūras į komisijas, rūpinosi, kad kandidatūros atitiktų įstatymo reikalavimus.

2.1. Apygardų sudarymas
Rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorija dalijama į 71 vienmandatę
rinkimų apygardą, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje ir administracinį teritorijos
padalijimą. Ankstesnis rinkimų apygardų teritorijų nustatymas buvo atliktas 1992 m. Seimo
rinkimams, per kiekvienus eilinius rinkimus patikslinamas perkeliant gretimų apygardų ribas, bet
nekeičiant esamo rinkimų apygardų sąrašo. 2016 m. Seimo rinkimams dėl netolygių demografinių
procesų bei rinkėjų skaičiaus pasikeitimų jau reikėjo esminių pakeitimų: naujų apygardų sudarymo
Vilniaus mieste, kai kurių rinkimų apygardų panaikinimo ir sujungimo. Pasiūlymas didinti Seimo
rinkimų įstatymu leistą 20 proc. nukrypimą nuo rinkėjų skaičiaus atskirose rinkimų apygardose iki
30 proc. akivaizdžiai prieštaravo lygių rinkimų principui: didžiausioje pagal rinkėjų skaičių
apygardoje vienas Seimo narys būtų renkamas ir atstovautų beveik dvigubai didesniam rinkėjų
skaičiui. Abejonių kėlė ir Įstatyme įtvirtinta 20 proc. nuokrypio norma – rinkėjų atstovavimas tarp
didžiausios ir mažiausios rinkimų apygardų buvo santykiu 3:2.
Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 2015 m. spalio 20 d. nutarimu pripažinus,
kad tuo metu galiojusio Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostata „Rinkėjų skaičius
apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose
skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje
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skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus,
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai, VRK, organizuodama
2016 m. Seimo rinkimus, privalėjo peržiūrėti vienmandačių rinkimų apygardų ribas. 2015 lapkričio
19 d. Seimas, priimdamas Seimo rinkimų įstatymo pataisas, pritarė Konstitucinio Teismo
nuostatoms ir nustatė, kad rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų
visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.
Naująjį rinkimų apygardų suskirstymą kūrė visuomeninės geografijos ekspertas, Vilniaus
universiteto Gamtos mokslų fakulteto lektorius dr. Rolandas Tučas. Sudarant naująjį rinkimų
apygardų žemėlapį, taip pat buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos administracinį paskirstymą,
teritorijų vientisumą ir senąsias apygardų ribas. Buvo siekiama sukurti ilgaamžiškesnę apygardų
schemą, kad kuo rečiau būtų kaitaliojamos apygardų ribos, susiformuotų tam tikras jų stabilumas,
būtų patogu rinkėjams, kandidatams ir rinkimų organizatoriams. Atsižvelgiant į skirtingiems
Lietuvos regionams būdingas nevienodas demografines tendencijas tuose regionuose, kuriuose
gyventojų skaičius mažėja lėčiau ar net auga (Vilniaus, Pajūrio regionai, Sūduva), buvo
suformuotos rinkėjų skaičiumi kiek mažesnės rinkimų apygardos (artimesnės 0,9 ribai), ir
atvirkščiai – tuose regionuose, kuriuose gyventojų skaičius mažėja sparčiausiai (Šiaulių regionas,
Šiaurės Lietuva, Pietų Lietuva), suformuotos rinkėjų skaičiumi kiek didesnės rinkimų apygardos.
Naujieji rinkimų apygardų suskirstymo projektai buvo pateikti visuomenei svarstyti ir
sulaukė 80 pasiūlymų. Visi pasiūlymai buvo svarstomi darbo grupėje ir VRK ir į juos buvo
atsižvelgta, jei tai atitiko administracinio suskirstymo, rinkėjų lūkesčių, patogumo ir kitus kriterijus.
VRK 2015 m. gruodžio 16 d. posėdyje buvo patvirtintas galutinis Lietuvos Respublikos
suskirstymo į rinkimų apygardas projektas. Rinkimų apygardų sudarymo laikotarpiu rinkėjų
skaičiaus vidurkis apygardoje buvo 35 508. Didžiausios rinkimų apygardos buvo patvirtintos:
Telšių (38 651), Karoliniškių (38 519), Žiemgalos (38 382), Nalšios (38 268), Kuršėnų–Dainų (38
271). Mažiausiai rinkėjų turėjo šios rinkimų apygardos: Kretingos–Palangos (32 094), Mažeikių (32
249), Garliavos (32 327), Molėtų–Širvintų (32 396), Plungės (32 474). Lyginant su 2012 m. Seimo
rinkimais, 19,4 proc. rinkėjų pakeitė savo ankstesnę rinkimų apygardą. Naujajame paskirstyme
7 rinkimų apygardos sudarytos iš 3 savivaldybių teritorijų, 21 apygarda iš 2 savivaldybių ir į 43
rinkimų apygardas įeina visa ar dalis savivaldybės teritorijos. Į 37 rinkimų apygardų ribas patenka
visa savivaldybės teritorija. Iš kelių savivaldybių teritorijų sudarytų rinkimų apygardų pavadintos
senaisiais žemių vardais: Kuršo, Nalšios, Sėlos, Sūduvos, Zanavykų, Pietų Žemaitijos, Žiemgalos.
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1 lentelė. Seimo rinkimų apygardos ir rinkėjų skaičius
Nr.

Apygarda

Rinkėjų
skaičius

Apylinkių
skaičius

Savivaldybės, kurių teritorijų dalys sudaro rinkimų
apygardą

1

Naujamiesčio

22 528

8

Vilniaus miestas

2

Senamiesčio

38 123

15

Vilniaus miestas

3

Antakalnio

37 390

11

Vilniaus miestas

4

Žirmūnų

35 739

16

Vilniaus miestas

5

Fabijoniškių

37 912

11

Vilniaus miestas

6

Šeškinės

33 376

11

Vilniaus miestas

7

Justiniškių

33 456

9

Vilniaus miestas

8

Karoliniškių

38 712

14

Vilniaus miestas

9

Lazdynų

36 291

12

Vilniaus miestas

10

Naujosios Vilnios

36 591

13

Vilniaus miestas

11

Panerių

36 562

17

Vilniaus miestas

12

Verkių

36 859

10

Vilniaus miestas

13

Centro–Žaliakalnio

34 760

16

Kauno miestas

14

Šilainių

35 956

10

Kauno miestas

15

Kalniečių

37 260

11

Kauno miestas

16

Dainavos

37 084

12

Kauno miestas

17

Petrašiūnų

35 660

13

Kauno miestas

18

Panemunės

37 720

14

Kauno miestas

19

Aleksoto–Vilijampolės

37 816

15

Kauno miestas

20

Baltijos

33 453

15

Klaipėdos miestas

21

Marių

35 190

10

Klaipėdos miestas

22

Pajūrio

36 691

17

Klaipėdos miestas, Neringa

23

Danės

35 607

19

Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas

24

Saulės

34 437

13

Šiaulių miestas

25

Aušros

32 817

14

Šiaulių miestas

26

Nevėžio

34 007

13

Panevėžio miestas

27

Vakarinė

35 805

11

Panevėžio miestas

28

Aukštaitijos

37 652

35

Panevėžio miestas, Panevėžio rajonas

29

Marijampolės

35 061

15

Marijampolė

30

Alytaus

35 659

16

Alytaus miestas

31

Gargždų

38 471

29

Klaipėdos rajonas

32

Šilutės

32 527

28

Šilutės rajonas

33

Pietų Žemaitijos

33 491

43

Rietavas, Šilalės rajonas, Šilutės rajonas

34

Tauragės

36 970

34

Tauragės rajonas

35

Plungės

32 336

30

Plungės rajonas, Rietavas

36

Kretingos–Palangos

32 323

17

Kretingos rajonas, Palangos miestas

37

Kuršo

32 221

53

Kretingos rajonas, Skuodo rajonas

38

Mažeikių

32 125

18

Mažeikių rajonas

39

Akmenės–Mažeikių

33 633

43

Akmenės rajonas, Mažeikių rajonas

9

Rinkėjų
skaičius

Apylinkių
skaičius

Telšių

38 213

33

Telšių rajonas

41

Kelmės–Šiaulių

32 878

50

Kelmės rajonas, Šiaulių rajonas

42

Raseinių–Kėdainių

36 751

60

Kėdainių rajonas, Raseinių rajonas

43

Kėdainių

37 070

38

Kėdainių rajonas

44

Radviliškio

33 499

38

Radviliškio rajonas

45

Kuršėnų–Dainų

38 119

27

Šiaulių miestas, Šiaulių rajonas

46

Žiemgalos

37 937

60

Joniškio rajonas, Pakruojo rajonas, Šiaulių rajonas

47

Pasvalio–Pakruojo

36 129

58

Pasvalio rajonas, Pakruojo rajonas

48

Biržų–Kupiškio

36 548

46

Biržų rajonas, Kupiškio rajonas

49

Anykščių–Panevėžio

32 571

46

Anykščių rajonas, Panevėžio rajonas

50

Sėlos

32 594

48

Kupiškio rajonas, Rokiškio rajonas

51

Utenos

35 789

30

Utenos rajonas

52

Visagino–Zarasų

33 089

39

Visaginas, Zarasų rajonas

53

Nalšios

37 626

53

Ignalinos rajonas, Švenčionių rajonas

54

Molėtų–Širvintų

32 096

48

Molėtų rajonas, Širvintų rajonas

55

Nemenčinės

36 227

26

Vilniaus rajonas

56

Šalčininkų–Vilniaus

34 561

40

Šalčininkų rajonas, Vilniaus rajonas

57

Medininkų

37 481

23

Vilniaus rajonas

58

Trakų–Vievio

34 889

22

Elektrėnai, Trakų rajonas, Vilniaus miestas

59

Kaišiadorių–Elektrėnų

38 328

35

Elektrėnai, Kaišiadorių rajonas

60

Jonavos

36 846

26

Jonavos rajonas

61

Ukmergės

32 437

39

Ukmergės rajonas

62

Jurbarko–Pagėgių

33 274

42

Jurbarko rajonas, Pagėgiai

63
64

Sūduvos
Zanavykų

35 602
32 370

53
40

Kalvarija, Kazlų Rūda, Marijampolė
Kauno rajonas, Šakių rajonas, Vilkaviškio rajonas

65

Raudondvario

39 060

25

Kauno rajonas

66

Garliavos

32 739

20

Kauno rajonas

67

Prienų–Birštono

32 263

38

Alytaus rajonas, Birštonas, Prienų rajonas

68

Vilkaviškio

33 015

40

Vilkaviškio rajonas

69

Dzūkijos

34 759

48

Alytaus miestas, Alytaus rajonas

70

Varėnos–Trakų

32 965

50

Trakų rajonas, Varėnos rajonas

71

Lazdijų–Druskininkų

37 140

44

Druskininkai, Lazdijų rajonas

2 514 536

1 996

Nr.

Apygarda

40

Iš viso apygardų: 71

Savivaldybės, kurių teritorijų dalys sudaro rinkimų
apygardą

Pastaba: Lietuvoje vykstantys demografiniai pokyčiai yra labai spartūs.
2020 m. Seimo rinkimuose, jeigu išliks dabar stebimos tendencijos, Vilniaus mieste reikės dar
vienos rinkimų apygardos, atitinkamai atsisakant rinkimų apygardos Alytaus ar Marijampolės
regione.
Mažoritarinė rinkimų sistema, sugriežtinti reikalavimai nuokrypiui tarp apygardų ribų,
demografinių pokyčių netolygumas neišvengiamai reikalaus daug ginčų keliančio apygardų ribų
peržiūrėjimo. To galima būtų išvengti tik taikant proporcinę rinkimų sistemą. Lietuvos teritorija,
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kaip tai buvo daroma tarpukaryje, ar daroma daugelyje kaimyninių valstybių, galėtų būti dalijama į
daugiamandates apygardas pagal apskritis ar didžiuosius miestus. Tokioje apygardoje renkamų
Seimo narių skaičius būtų proporcingas jos rinkėjų skaičiui. Taigi, prieš rinkimus būtų keičiamos
ne rinkimų apygardų ribos, bet tikslinama kiek kiekvienoje apygardoje renkama Seimo narių.
Neliktų pagrindo ginčams dėl apygardų ribų.

2.2. Rinkimų komisijos
Vyriausioji rinkimų komisija
Vyriausioji rinkimų komisija – Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir
referendumų organizavimo ir vykdymo valstybės institucija. VRK įstatymų nustatyta tvarka
organizuoja ir vykdo Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus, rinkimus į
Europos Parlamentą. Jos teisinę padėtį, uždavinius, įgaliojimus, veiklos principus ir kryptis,
pagrindines funkcijas, taip pat jos sudarymo ir keitimo tvarką, darbo organizavimo tvarką ir
finansavimą nustato Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas. Pagal šį įstatymą VRK pagrindiniai
uždaviniai yra: organizuoti ir vykdyti Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų
rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą (toliau – rinkimai) ir referendumus; užtikrinti, kad
rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių
rinkimų principais; garantuoti vienodą rinkimų ir Referendumo įstatymų taikymą visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje; atlikti Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų mandatų
komisijų funkcijas laikotarpiu tarp šių institucijų rinkimų; įstatymų nustatyta tvarka ir formomis
kontroliuoti politinių partijų, politinių kampanijų finansavimą; koordinuoti Europos Sąjungos
piliečių iniciatyvų įgyvendinimą.
VRK sudaro Seimas po eilinių ar pirmalaikių Seimo rinkimų praėjus ne mažiau kaip 140 ir
ne daugiau kaip 200 dienų. Po 2016 m. Seimo rinkimų tai 2017 m. kovo 19 - gegužės 18 d. VRK
sudaroma iš: komisijos pirmininko, kurio kandidatūrą siūlo Seimo Pirmininkas; komisijos narių,
turinčių aukštąjį teisinį išsilavinimą ir pasiūlytų teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos;
partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų,
turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir darbo rinkimų komisijose patirties. Partijos
(koalicijos), gavusios Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, nuo vieno šio
daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo) turi teisę iki VRK
sudarymo pasiūlyti į ją po vieną atstovą.
2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus organizavo ir vykdė šios sudėties
Vyriausioji rinkimų komisija:
Zenonas VAIGAUSKAS – Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas;
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Laura MATJOŠAITYTĖ – Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja,
Lietuvos teisininkų draugijos teikimu;
Elena MASNEVAITĖ – Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja –
komisijos sekretorė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro teikimu;
Laura AUGYTĖ-KAMARAUSKIENĖ – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
teikimu;
Julius JASAITIS – Lietuvos teisininkų draugijos teikimu;
Arnas NEVERAUSKAS – Darbo partijos teikimu;
Ligita KLAPAVŠČIUK – Lietuvos teisininkų draugijos teikimu;
Donatas LAURINAVIČIUS – partijos Tvarka ir teisingumas teikimu;
Irena MALINAUSKIENĖ – politinės partijos „Drąsos kelias“ teikimu;
Svetlana MISEVIČIENĖ – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro teikimu;
Rokas STABINGIS – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio teikimu;
Jonas UDRIS – Lietuvos teisininkų draugijos teikimu;
Valdemar URBAN – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos teikimu;
Algis URBONAS – Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų teikimu;
Živilė VERBYLAITĖ – Lietuvos socialdemokratų partijos teikimu;
Justinas ŽILINSKAS – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro teikimu.
Šiuo metu Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas yra pakeistas, į komisiją du atstovus
siūlys Respublikos Prezidentas. Kandidatūros į Vyriausiąją rinkimų komisiją, išskyrus siūlomas
politinių partijų, turėtų būti svarstomos ir vertinamos Seimo komitetuose, dėl jų skyrimo
balsuojama slaptai. Taigi, yra atsisakyta nuo 1993 m. taikytos praktikos siūlyti dvigubai daugiau nei
skiriama kandidatūrų ir konkrečius skiriamus asmenis pasirinkti burtais. Pakeistas komisijos
sudarymo būdas turėtų pagerinti komisijos sudėtį.
Apygardų rinkimų komisijos
Apygardų rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro VRK ne vėliau kaip likus
85 dienoms iki rinkimų. Jos sudaromos iš:
1) teisingumo ministro pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kuris gyvena
ar dirba savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, teritorijoje;
2) Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kuris
gyvena ar dirba savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, teritorijoje;
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3) savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlyto kiekvienos savivaldybės, kuri visa ar
jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, administracijoje dirbančio karjeros valstybės tarnautojo;
4) partijų, kurios gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų
asmenų.
Visais atvejais ne mažiau kaip trys komisijos nariai turi būti asmenys, paskirti į apygardos
rinkimų komisiją iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos ir savivaldybės
administracijos direktoriaus pasiūlytųjų. Jeigu šių asmenų yra mažiau, komisija padidinama iš
teisingumo ministro arba Lietuvos teisininkų draugijos, arba savivaldybės administracijos
direktoriaus pasiūlytų asmenų. Apygardos rinkimų komisijos pirmininką iš komisijos narių skiria
Vyriausioji rinkimų komisija. Apygardos rinkimų komisijos pirmininku skiriamas asmuo, turintis
darbo VRK arba apygardos ar savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku ar nariu patirties arba
darbo apylinkės rinkimų komisijos pirmininku patirties. Apygardos rinkimų komisija pirmajame
posėdyje išsirenka komisijos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
Seimo rinkimams organizuoti ir vykdyti VRK 2016 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. Sp-106
„Dėl apygardų rinkimų komisijų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams
sudarymo“ sudarė 71 apygardos rinkimų komisiją. Apygardų rinkimų komisijose iš viso dirbo apie
690 narių.
Apygardos rinkimų komisija turi šiuos Seimo rinkimų įstatymu nustatytus įgaliojimus:
1) VRK nustatyta tvarka informuoja rinkimų apygardoje gyvenančius rinkėjus apie rinkimų
apylinkių ribas, būstines, darbo laiką ir balsavimo patalpas;
2) prižiūri, kaip rinkimų apygardoje vykdomas Seimo rinkimų įstatymas;
3) sudaro apylinkių rinkimų komisijas;
4) neviršydama VRK patvirtintos apygardos rinkimų komisijos sąmatos, tvirtina apylinkių
rinkimų komisijų išlaidų sąmatas ir kontroliuoja, kaip šios sąmatose numatytos lėšos naudojamos;
5) registruoja rinkimų stebėtojus ir išduoda jiems pažymėjimus;
6) prižiūri balsavimą paštu rinkimų apygardos teritorijoje;
7) sudaro rinkimų apygardos teritorijoje esančių sveikatos priežiūros (išskyrus
ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos įstaigų, karinių vienetų, areštinių, tardymo izoliatorių
(sulaikymo namų) ir bausmių vykdymo įstaigų sąrašą ir kartu su pašto vadovu pasirūpina, kad juose
būtų organizuotas balsavimas paštu, taip pat organizuoja balsavimą iš anksto;
8) surašo rinkimų apygardos balsų skaičiavimo protokolą;
9) rinkimų agitacijos laikotarpiu atlieka politinės reklamos stebėseną rinkimų apygardos
teritorijoje ir stebėsenos duomenis teikia VRK šios nustatyta tvarka;
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10) svarsto skundus dėl apylinkių rinkimų komisijų sprendimų bei veiksmų ir priima
sprendimus, panaikina įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančius sprendimus;
11) vykdo kitus Seimo rinkimų įstatymo nustatytus įgaliojimus.
Ne vėliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimų apygardos rinkimų komisija nustato kiekvienos
rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių, kuris turi būti kartotinis partijų (jų koalicijų), turinčių
teisę siūlyti kandidatūras į rinkimų komisijas, skaičiui.
2 lentelė. Apygardų rinkimų komisijų pirmininkai
Vardas, pavardė

Teikė į komisiją

1

Apygardos
pavadinimas
Naujamiesčio

Vadimas Borisovas

2

Senamiesčio

Eugenija Ibianskienė

3
4
5
6
7
8
9

Antakalnio
Žirmūnų
Fabijoniškių
Šeškinės
Justiniškių
Karoliniškių
Lazdynų

Aušra Kaziulionė
Algirdas Griškevičius
Jolanta Banevičienė
Jolita Baušytė
Laura Dudulienė
Rimantas Krikščiūnas
Guoda Ropaitė
Irina Banevičienė (iki

Darbo partija
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Partija Tvarka ir teisingumas
Administracijos direktorius

10

Naujosios Vilnios

2016-07-21)

11

Panerių

Tomaš Sobieski

12

Verkių

Giedrė Radzevičiūtė

13

Centro–Žaliakalnio

Jūratė Buškevičienė

14
15
16
17
18

20
21
22
23
24
25
26

Šilainių
Kalniečių
Dainavos
Petrašiūnų
Panemunės
Aleksoto–
Vilijampolės
Baltijos
Marių
Pajūrio
Danės
Saulės
Aušros
Nevėžio

Tautvydas Grabauskas
Rolandas Vaitkūnas
Jūratė Bložienė
Edgaras Chlebopaševas
Viktorija Razikevičienė
Mindaugas Pajeda
Juozas Bukelis
Sigutė Chabibulina
Karolina Pavlovskaja
Jorika Buivydaitė
Kęstutis Dubickas
Jurgita Morkūnaitė
Danutė Tikniuvienė
Virginija Buivydienė

27

Vakarinė

Rasa Meištienė

28
29
30
31
32

Aukštaitijos
Marijampolės
Alytaus
Gargždų
Šilutės

Zita Ginčauskienė
Janina Dereškevičienė
Gitana Pranckienė
Zigmas Bitinas
Danguolė Dimičiukienė

Nr.

19

Renata Augūnė

Darbo partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų
šeimų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Darbo partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų partija
„Drąsos kelias“ politinė partija
Darbo partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Partija Tvarka ir teisingumas
Partija Tvarka ir teisingumas
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Partija Tvarka ir teisingumas

Apylinkių
skaičius
8
15
11
16
11
11
9
14
12
13
17
10
16
10
11
12
13
14
15
15
10
17
19
13
14
13
11
35
15
16
29
28
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Apylinkių
skaičius

Nr.

Apygardos
pavadinimas

Vardas, pavardė

33

Pietų Žemaitijos

Rasa Kuzminskaitė

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Tauragės
Plungės
Kretingos–Palangos
Kuršo
Mažeikių
Akmenės–Mažeikių
Telšių
Kelmės–Šiaulių
Raseinių–Kėdainių
Kėdainių

Edita Vaitkutė-Zinkė
Vytautas Tumas
Alma Voveraitienė
Vaida Satkevičiūtė
Eugenijus Kuplianskas
Audronė Prišmontienė
Henrikas Adomaitis
Aldona Kvintufelienė
Asta Cicėnienė
Vida Trošina

44

Radviliškio

Vaidotas Jakavičius

45
46

Kuršėnų–Dainų
Žiemgalos

Asta Jakutienė
Giedrius Balčiūnas

47

Pasvalio–Pakruojo

Marija Kunskienė

48
49
50

Biržų–Kupiškio
Anykščių–Panevėžio
Sėlos

Rolandas Aukštikalnis
Alfrydas Savickas
Olia Samėnienė

51

Utenos

Rolanda Gudynienė

52

Visagino–Zarasų

Aušra Šarkienė

53

Nalšios

Leokadija Polučanska

54

Molėtų–Širvintų

Irena Sabaliauskienė

55

Nemenčinės

Barbara Kuzinevič

56

Šalčininkų–Vilniaus

Rita Pechovska

57

Medininkų

Marija Aliošina

58

Giedrė Žuromskienė
Laimutė Grabliauskienė

Lietuvos socialdemokratų partija

35

60
61
62

Trakų–Vievio
Kaišiadorių–
Elektrėnų
Jonavos
Ukmergės
Jurbarko–Pagėgių

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Darbo partija
Darbo partija
Partija Tvarka ir teisingumas
Administracijos direktorius
Darbo partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Darbo partija
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Partija Tvarka ir teisingumas
Darbo partija
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Darbo partija
Partija Tvarka ir teisingumas
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Administracijos direktorius
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų
šeimų sąjunga
Administracijos direktorius
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų
šeimų sąjunga
Administracijos direktorius
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų
šeimų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija

Rita Latviūnienė
Sigitas Labanauskas
Vitalija Juzėnienė

26
39
42

63

Sūduvos

Rasa Mocevičiūtė

64
65

Zanavykų
Raudondvario

Lilija Sniečkuvienė
Rūta Svečiulienė

66

Garliavos

Audronė Bendokienė

67
68
69

Prienų–Birštono
Vilkaviškio
Dzūkijos

Birutė Tebėrienė
Algimantas Simanynas
Jolita Gruzinskienė

70

Varėnos–Trakų

Juozas Šilanskas

71

Lazdijų–Druskininkų

Vidmantas Pilvinis

Darbo partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Darbo partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
demokratai
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos socialdemokratų partija
Administracijos direktorius
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai

59

Teikė į komisiją

43
34
30
17
53
18
43
33
50
60
38
38
27
60
58
46
46
48
30
39
53
48
26
40
23
22

53
40
25
20
38
40
48
50
44
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Apylinkių rinkimų komisijos
Apylinkių rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro apygardų rinkimų komisijos ne
vėliau kaip likus 45 dienoms iki rinkimų.
Partijos kandidatūrų į apylinkių rinkimų komisijų narius sąrašus apygardų rinkimų
komisijoms turėjo pateikti ne vėliau kaip likus 48 dienoms iki rinkimų.
Po vienodą skaičių kandidatūrų į apylinkės rinkimų komisiją turėjo teisę siūlyti:
1) partija ar partijų koalicija, per paskutinius Seimo rinkimus gavusios Seimo narių mandatų
daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Jeigu partija Seimo narių mandatų gavo būdama koalicijoje,
tai kandidatūras ji gali siūlyti kartu su koalicijoje dalyvavusiomis partijomis;
2) partija ar partijų koalicija, per paskutinius savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų
apylinkė, tarybos rinkimus gavusios šios tarybos narių mandatų pagal iškeltų kandidatų sąrašą
(jungtinį sąrašą). Jeigu partija tarybos narių mandatų gavo būdama koalicijoje, kandidatūras ji gali
siūlyti kartu su koalicijoje dalyvavusiomis partijomis.
Jeigu partijos siūloma kandidatūra atitinka Seimo rinkimų įstatymo reikalavimus, apygardos
rinkimų komisija negali jos atmesti. Tais atvejais, kai partija galėjo siūlyti kandidatūras ir pagal
Seimo, ir pagal savivaldybių rinkimų rezultatus, tai ji kandidatūras turėjo siūlyti tik pagal vienų iš
šių rinkimų rezultatus pasirinktinai. Jeigu viena iš partijų, dalyvavusių rinkimų koalicijoje,
kandidatūrų nepasiūlo arba atsisako jas siūlyti, arba pasirenka siūlyti pagal kitų, kai buvo sudaryta
koalicija, rinkimų rezultatus, kitos šioje koalicijoje dalyvavusios partijos kandidatūras turi teisę
siūlyti jai nedalyvaujant. Jeigu nebuvo pasiūlyta pakankamai kandidatūrų arba komisijoje liko
laisva vieta, trūkstamas kandidatūras gali pasiūlyti savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų
apylinkė, administracijos direktorius.
Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta arba pasiūlytos kandidatūros neatitiko Seimo rinkimų
įstatymo reikalavimų, arba jos buvo pasiūlytos po nustatyto termino, apygardų rinkimų komisijos
galėjo sumažinti anksčiau nustatytą rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių arba kreiptis į
savivaldybės administracijos direktorių, kad šis pasiūlytų į apylinkės rinkimų komisiją trūkstamas
kandidatūras. Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlomos kandidatūros negalėjo būti partijų
nariai ar jais tapti iki rinkimų komisijos nario įgaliojimų pabaigos.
Apylinkių rinkimų komisijų pirmininkus iš komisijos narių skyrė apygardų rinkimų
komisijos. Apylinkės rinkimų komisijos pirmininku galėjo būti skiriamas asmuo, turintis darbo
rinkimų komisijos pirmininku ar nariu patirties, arba aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo.
Kiekviena apylinkės rinkimų komisija savo pirmajame posėdyje išsirinko komisijos
pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
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Seimo rinkimuose buvo sudarytos 1 996 apylinkių rinkimų komisijos, kuriose dirbo apie
13 299 šių komisijų narius.
Apylinkių rinkimų komisijos turi šiuos įgaliojimus:
1) iš apygardos rinkimų komisijos gauna apylinkės rinkėjų sąrašus, sudaro sąlygas su jais
susipažinti rinkėjams, partijų atstovams rinkimams, įteikia ar kitaip perduoda rinkėjams rinkėjo
korteles, praneša apygardos rinkimų komisijai apie apylinkės rinkėjų sąraše aptiktus netikslumus ir
VRK nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis perduoda šiuos duomenis;
2) nagrinėja skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų;
3) VRK nustatyta tvarka prižiūri, kaip rinkimų apylinkės teritorijoje vyksta balsavimas
paštu, kad būtų sudarytos sąlygos balsuoti paštu visose rinkimų apylinkės teritorijoje esančiose
sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos įstaigose,
kariniuose vienetuose, areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose) ir bausmių vykdymo
įstaigose, taip pat organizuoja rinkėjų balsavimą namuose;
4) kartu su savivaldybės administracijos atstovu pasirūpina, kad pagal šio įstatymo
reikalavimus laiku būtų parengtos balsavimo patalpos, kompiuterinė įranga, slapto balsavimo
kabinos ir balsadėžės;
5) rinkimų dieną organizuoja balsavimą rinkimų apylinkėje.
3 lentelė. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių lytis ir amžius
Amžiaus kategorija

Moteris

Vyras

Iš viso

iki 20

161

80

241

nuo 20 iki 35

2249

845

3094

nuo 35 iki 50

4229

781

5010

nuo 50 iki 65

4372

876

5248

nuo 65 iki 84

830

309

1139

11841

2891

14732
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1 paveikslėlis. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių lytis ir amžius

Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių daugumą sudarė moterys – 80,37 proc.
Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų nariais daugiausiai dirbo asmenys nuo 50 iki 65 metų
amžiaus – 35,62 proc.

4 lentelė. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų amžiaus vidurkis
Rinkimų komisija

Moteris

Vyras

Viso

Apygarda

45,1

43,4

44,6

Apylinkė

46,4

44,5

46,1

46,4

44,4

46,0

Tiek apygardų, tiek apylinkių rinkimų komisijų narių amžiaus vidurkis yra panašus –
atitinkamai 44,6 ir 46,1 metai.

5 lentelė. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių ir darbuotojų amžiaus vidurkis
Rinkimų komisija

Moteris

Vyras

Viso

Buhalteris

49,2

40,4

48,5

Darbuotojas

42,5

45,2

43,1

Informatikas

47,0

38,2

40,7

Apygarda
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Rinkimų komisija

Moteris

Vyras

Viso

Narys

43,8

44,3

44,0

Pirmininkas

49,0

48,9

49,0

Pavaduotojas, sekretorius

44,6

47,9

45,3

45,1

43,4

44,6

Narys

46,9

44,7

46,5

Pirmininkas

47,8

46,6

47,6

Pavaduotojas, sekretorius

44,9

43,0

44,6

Apylinkės vidurkis

46,4

44,5

46,1

Bendras vidurkis

46,4

44,4

46,0

Apygardos vidurkis
Apylinkė

Vyriausi apygardų ir apylinkių rinkimų komisijose dirbantys asmenys buvo pirmininkai.
Jauniausi apygardų rinkimų komisijose dirbantys asmenys buvo informatikai – amžiaus vidurkis
40,7.

2.3. Rinkimų komisijų mokymai
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus organizavo ir vykdė apie 15 tūkst. įvairaus
išsilavinimo rinkimų komisijų narių. Vidutiniškai per kiekvienus rinkimus apie 35 % šių komisijos
narių rinkimuose dirba pirmąjį kartą. Net ir asmenys, jau turėję patirties rinkimuose, prieš rinkimus
susidūrė su teisės aktų bei juos lydinčiais Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos
(toliau – VRK IS) pasikeitimais.
Šiuos rinkimus Vyriausioji rinkimų komisija pasitiko su nauja VRK IS. Ji buvo sukurta
atvirojo konkurso „Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos plėtros ir jos
informacijos tvarkymo paslaugų pirkimas“ (Nr. 165189) laimėtojų – tiekėjų subjektų grupės UAB
,,iTree Lietuva“ ir UAB ,,Baltnetos komunikacijos“ – ir pirmąjį kartą išmėginta 2016 m. spalio 9 d.
Seimo rinkimų metu.
Kadangi apygardų rinkimų komisijos rinkimų laikotarpiui sudaromos ne vėliau kaip likus
85 dienoms iki rinkimų, po to, joms iškeliami tikslai, kuriuos būtina įgyvendinti per trumpą laiką.
Kad tai įgyvendinti, apygardų ir apylinkių rinkimų komisijos turi būti apmokytos ir pasirengusios
darbui su VRK IS.
Vyriausioji rinkimų komisija, ruošdamasi 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimams,
organizavo mokymus skirtingomis temomis įvairioms tikslinėms grupėms. Buvo organizuoti
mokymai šioms tikslinėms grupėms: 1) apygardų rinkimų pirmininkams; 2) apygardų ir apylinkių
rinkimų komisijų nariams; 3) apygardų informatikams; 4) apygardų buhalteriams; 5) Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams; 6) laisvės atėmimo vietų darbuotojams; 7) politinės
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reklamos stebėsenos grupių nariams; 8) socialiniams partneriams, stebėsiantiems rinkimus; 9)
politinių partijų iždininkams; 10) policijos darbuotojams; 11) auditoriams ir t.t. Mokymus rengė
VRK komisijos nariai, VRK sekretoriato darbuotojai ir atitinkamų institucijų specialistai.
Organizuotus mokymus galima suskirstyti pagal temas: 1) įvadiniai mokymai apie
rinkimus; 2) VRK IS naudotojų mokymai atskiroms tikslinėms grupėms; 3) politinės reklamos
mokymai; 4) rinkimų stebėjimas; 5) rinkimų organizavimo klausimais ir t.t. Mokymus pagal jų
formą galima suskirstyti: 1) paskaitos vietoje; 2) nuotoliniai vaizdo mokymai; 3) praktinės
užduotys. Mokymuose buvo naudota įvairaus pobūdžio mokomoji medžiaga: 1) mokomieji
filmukai; 2) mokomieji plakatai, lankstinukai; atmintinės ir t.t. 3) rinkimų organizatoriaus knyga
(svarbiausiųjų teisės aktų rinkinys); 4) paskaitos; 5) konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu; 6)
pratybos ir t.t.
Apygardų rinkimų komisijų narių mokymai
2016 m. liepos 14 d. buvo organizuoti įvadiniai mokymai apygardų rinkimų komisijų
pirmininkams apie apygardos rinkimų komisijos darbo organizavimą ir jos uždavinius; rinkėjų
papirkimų tyrimą ir galimas teisines pasekmes; lėšų, skiriamų apygardos rinkimų komisijai,
planavimą, skyrimą, apskaitą ir atsiskaitymus; taip pat pristatytas rinkimų komisijų narių
atestavimas, VRK IS naujienos. Kadangi Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir
politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2016–2017 metų programos (TAR, 201603-17, Nr. 5148) 2 uždavinyje ,,stiprinti VRK ir kitų rinkimų komisijų narių, valstybės tarnautojų ir
kitų darbuotojų, įgyvendinančių jiems pavestas funkcijas rinkimų, politinių partijų veiklos ir
politinių kampanijų finansavimo srityse, antikorupcinės elgsenos paskatas“ buvo numatyta
organizuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir sekretoriato valstybės tarnautojų, kitų
darbuotojų ir apygardų rinkimų komisijų pirmininkų antikorupcinius mokymus, jų metu buvo
suorganizuota antikorupcijos valanda: apie galimas korupcijos grėsmes rinkimų komisijų veikloje ir
baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus asmenų rinkimų teisėms ir tvarkai.
Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesį buvo organizuojami įvairūs mokymai apygardų ir apylinkių
rinkimų komisijoms atskiromis temomis:
1) 2016 m. rugpjūčio 3 d. vyko nuotoliniai mokymai rinkimų apygardų buhalteriams apie
sąmatos rezervo paskirstymą; buhalterinę apskaitą (kasinių ir faktinių išlaidų registravimą);
įdarbinimą, tabelius, darbo užmokesčio žiniaraščius.
2) 2016 m. rugpjūčio 23 d. nuotoliniai mokymai apygardų rinkimų komisijų narių apie
VRK IS (komisijos nario registravimo duomenų įvedimas ir redagavimas, kortelių ir ataskaitų
spausdinimas; rinkimų komisijų narių ir samdomų darbuotojų duomenų tvarkymas; rinkimų
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apylinkės duomenų tvarkymas; rinkėjų sąrašų tvarkymas (išankstinio rinkėjų sąrašo koregavimas,
duomenų paruošimas rinkėjų sąrašų ir rinkėjų kortelių spausdinimui, apylinkių ribas sudarančių
adresų tikslinimas, rinkėjų prašymų (F5) tvarkymas; stebėtojų ir atstovų duomenų tvarkymas ir
pažymėjimų spausdinimas; rinkėjo kortelių spausdinimas; artimiausi darbai, susiję su VRK IS).
3) 2016 m. rugpjūčio 26 d. nuotoliniai mokymai apygardų rinkimų komisijų narių apie
rinkėjų sąrašų tvarkymą VRK IS, rinkėjo kortelių spausdinimą, rinkėjo informacijos paiešką.
4) 2016 m. rugsėjo 21 d. nuotoliniai mokymai apie išankstinį balsavimą ir jo vykdymo
procedūras, VRK IS panaudojimą rinkimų vykdymui.
5) 2016 m. rugsėjo 27 d. vyko nuotoliniai mokymai apie atvykusių balsuoti rinkėjų
žymėjimą ir monitoringą.
6) 2016 m. rugsėjo 28 d. vyko nuotoliniai mokymai apie rinkimų dienos Vedlį.
7) 2016 m. rugsėjo mėnesį Vyriausioji rinkimų komisija kartu su Policijos departamentu
prie Vidaus reikalų ministerijos vykdė mokymus Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Vilniaus
apskrityse asmenims, atsakingiems už rinkimų organizavimą. Mokymai vyko veiklos organizavimo,
rinkėjų papirkimo ir išorinės politinės reklamos pažeidimų tyrimo temomis. Jie buvo skirti
komisijos pirmininkams, politinės reklamos stebėsenos grupės ar rinkėjų papirkimo tyrimo grupės
vadovams ir policijos pareigūnams, dirbsiantiems rinkimų metu.
Taupant valstybės biudžeto lėšas, Vyriausioji rinkimų komisija, panaudoja turimą vaizdo
konferencijų įrangą mokymams. Dėl šios priežasties mokymų dalyviams iš visos Lietuvos
Respublikos nėra būtina atvykti į Vyriausiąją rinkimų komisiją, o pastarajai ieškoti mokymų salių,
tinkamų mokymams, nes Vyriausioji rinkimų komisija neturi konferencijų salės, kurioje galėtų tilpti
mokymuose dalyvaujantis didelis skaičius žmonių.
Visų nuotolinių mokymų įrašai, mokomieji filmukai, atmintinės ir kita mokomoji
medžiaga talpinama Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje, todėl su medžiaga gali
visi pakartotinai patogiu metu susipažinti. Vykstant minėtiems nuotoliniams mokymams, skelbiami
kontaktai, kuriais buvo galima užduoti klausimus pranešėjams. Į mokymų metu užduotus klausimus
būdavo atsakoma arba tiesioginio eterio metu, arba suinteresuotai grupei išsiunčiant elektroniniu
paštu gautus klausimus ir atsakymus į juos.
Be Vyriausiosios rinkimų komisijos organizuojamų mokymų, lygiagrečiai apygardų
rinkimų komisijos organizavo savo apylinkių rinkimų komisijų mokymus vietoje.
Kitų rinkimų organizatorių mokymai
2016 m. rugpjūčio 20 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų darbuotojams buvo surengti mokymai, kurių metu
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buvo pristatytas Seimo rinkimų balsavimo organizavimas ir vykdymas rinkėjams, esantiems
areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose) ar bausmių vykdymo įstaigose. Mokymų
metu buvo pristatyta: duomenų paruošimas, rinkėjų, balsuojančiųjų specialiame pašte, sąrašų
spausdinimas, rinkėjų sąrašų tikslinimas, išankstinio balsavimo lakšto spausdinimas ir kt.
2016 m. rugpjūčio mėnesį organizuoti mokymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ir jos pavaldžių įstaigų darbuotojams. Jų metu buvo pristatytas Seimo rinkimų balsavimo
organizavimas ir vykdymas rinkėjams, esantiems sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus
ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos įstaigose.
2016 m. rugpjūčio 26 d. organizuoti mokymai Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams
apie naująją VRK IS. Jų metu buvo pristatytos informacinės sistemos posistemės ir jų pagrindinės
funkcijos; portalo ,,Rinkėjo puslapis“ teikiamos elektroninės paslaugos rinkėjui, kandidatui ir
rinkimų organizatoriui; posistemė ,,RINKĖJAI (iki rinkimų dienos)“; rinkėjų žymėjimas;
išankstinis balsavimas; rinkimų dienos Vedlys; posistemės ,,Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos“ ir
,,Finansavimas“.
Išankstinio balsavimo ir rinkimų dienos repeticijos
Siekiant patikrinti ne tik apylinkių ir apygardų rinkimų komisijų pasirengimą 2016 m.
spalio 9 d. Seimo rinkimams, bet ir pamatuoti VRK IS našumą bei stabilumą, buvo organizuota po
dvi išankstinio balsavimo ir rinkimų dienos repeticijas.
Repeticijų metų apylinkių ir apygardų rinkimų komisijoms buvo pateiktos užduotys, kurias
rinkimų komisijų nariai turėjo atlikti per griežtai apibrėžtą laiko tarpą. Tuo tarpu Vyriausiosios
rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojai informacinėje sistemoje vykdė rinkimų komisijų
atliekamų užduočių stebėseną ir kontrolę. Informacinės sistemos kūrėjai, UAB ,,iTree Lietuva“,
analizavo informacinės sistemos apkrovas, kuomet tuo pačiu metu prie informacinės sistemos
jungiasi didelis skaičius vartotojų. 2016 m. rugsėjo 28 d. įvyko išankstinio balsavimo repeticija;
2016 m. rugsėjo 29 d. – rinkimų dienos repeticija, o 2016 m. spalio 4 d. – generalinė rinkimų dienos
ir išankstinio balsavimo repeticijos.
Po mokymų su pateiktomis pirmosiomis rinkimų dienos repeticijos užduotimis per
nustatytą laiką susidorojo apie 30 % apylinkių rinkimų komisijų, apie 54 % apylinkių rinkimų
komisijų užduotis darė, tačiau dėl įvairių priežasčių jų iki galo neatliko, o 16 % apylinkių rinkimų
komisijų užduočių apskritai nepradėjo daryti. Vyriausioji rinkimų komisija, siekdama užtikrinti, kad
rinkimų dieną visos apylinkių rinkimų komisijos būtų susipažinusios ir mokėtų dirbti su VRK IS,
vykdė pakartotinas rinkimų dienos repeticijas, organizavo konsultacijas grupėms. Mokymų metu
buvo siekiama, kad visos rinkimų komisijos bent vieną kartą būtų iki galo sėkmingai išsprendusios
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repeticijų užduotį. Su rinkimų komisijomis, susiduriančiomis su didesniais sunkumais,
Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai dirbo individualiai.
Politinių partijų atstovų (atstovų, iždininkų, politinės kampanijos dalyvių) mokymai
2016 m. birželio ir liepos mėnesiais kartą per savaitę buvo organizuotos Vyriausiosios
rinkimų komisijos viešosios konsultacijos iždininkams.
2016 m. liepos 7 d. buvo organizuoti mokymai politinės kampanijos dalyviams apie darbą
VRK IS šiais klausimais: partijos struktūros administravimas, nario mokesčio žurnalo
administravimas; politinės kampanijos finansavimo registrai; politinei kampanijai gautų lėšų,
sutarčių, mažų aukų užregistravimas; įkėlimas politinės kampanijos banko sąskaitos įrašų; įvedimas
banko sąskaitos išrašų rankiniu būdu; užregistravimas politinės kampanijos išlaidų ir banko
mokesčių.
2016 m. liepos 7 d. buvo organizuoti mokymai politinių partijų atstovams apie kandidatų
pareiškinių dokumentų pateikimą elektroniniu būdu.
Socialinių partnerių mokymai
Visuomeninės organizacijos ,,Baltosios pirštinės“ prašymu 2016 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje
buvo organizuoti mokymai visuomeninės organizacijos ,,Baltosios pirštinės“ atstovams politinės
reklamos stebėsenos ir papirkimų klausimais. Mokymai buvo filmuojami, todėl vėliau šios
paskaitos įrašas buvo rodomas kitų organizacijos mokymų metų visoje Lietuvos Respublikoje.
Auditorių mokymai
2016 m. lapkričio 18 d. organizuoti mokymai autoriams, kurie vadovaujantis Lietuvos
Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės
įstatymu, turėjo atlikti politinės kampanijos dalyvių patikrinimą. Mokymų metu auditoriai buvo
supažindinti su įstatymų reikalavimų pasikeitimais ir naująją VRK IS.

2.4. Rinkimų komisijų pirmininkų ir narių atestavimas
Seimo rinkimų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis numato, kad į rinkimų komisiją negali būti
skiriamas asmuo, kuris nebuvo atestuotas apygardos rinkimų komisijos arba Vyriausiosios rinkimų
komisijos dėl jo netinkamo pareigų atlikimo.
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Remiantis minėta įstatymo nuostata, VRK 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-46
patvirtino Rinkimų komisijų narių atestavimo metodinius nurodymus, kuriuose buvo numatyta, kad
rinkimų komisijų narių atestavimą vykdo:
– apylinkių rinkimų komisijų narių – apygardų rinkimų komisijos;
– apygardų rinkimų komisijų narių – Vyriausioji rinkimų komisija.
Minėtas aprašas numatė:
„Apylinkės rinkimų komisijos narys atestuojamas, kai yra įvykdytos šios sąlygos:
– laikėsi rašytinio pasižadėjimo, nepažeidė Seimo rinkimų įstatyme nustatytų reikalavimų;
– tinkamai atliko apylinkės rinkimų komisijos nario pareigas pagal apylinkės rinkimų
komisijos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
Apylinkės rinkimų komisijos narys neatestuojamas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
– nesilaikė rašytinio pasižadėjimo, pažeidė Seimo rinkimo įstatyme nustatytus reikalavimus;
– nevykdė ar netinkamai vykdė apylinkės rinkimų komisijos nario pareigas pagal apylinkės
rinkimų komisijai kompetencijai priskirtus įgaliojimus“.
2016 m. birželio 8 d. VRK sprendimu buvo patvirtintos Apylinkės rinkimų komisijos nario
ir Apygardos rinkimų komisijos nario veiklos vertinimo formos. Šiose formose buvo fiksuojami
apylinkių ir apygardų rinkimų komisijų narių veiklos vertinimo rezultatai.
Sprendimus dėl apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų ir narių atestavimo priėmė apygardų
rinkimų komisijos. Sprendimą dėl apygardų rinkimų komisijų pirmininkų ir narių atestavimo
priėmė VRK, kuri 2016 m. gruodžio 16 d. sprendime Nr. Sp-288 „Dėl 2016 m. Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų apygardų rinkimų komisijų pirmininkų ir narių atestavimo“ neatestavo
4 apygardų rinkimų komisijų narius, kurie buvo atleisti už Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo pažeidimus ar rašytinio pasižadėjimo sulaužymą.

2.5. Rinkimų komisijose dirbančių asmenų darbo apmokėjimas
VRK 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-80 patvirtino Lėšų, skiriamų apygardų rinkimų
komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Šiame
Apraše buvo nustatyta 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimams skirtų lėšų planavimo, paskirstymo
apygardų rinkimų komisijoms, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės rengimo apygardų
rinkimų komisijose bei atsiskaitymo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarka. Aprašas nustatė
apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo apmokėjimo tvarką.
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Pagal Seimo rinkimų įstatymo 23 straipsnį, rinkimų komisijų pirmininkai, pirmininkų
pavaduotojai, rinkimų komisijų sekretoriai ir nariai už darbą rinkimų komisijose gauna atlyginimą
pagal VRK pateiktus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus tarifus. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl atlyginimo už darbą Lietuvos
Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų,
referendumo komisijose ir balsavimo komisijose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse
įstaigose ir laivuose“ patvirtintame „Apmokėjimo samdomam personalui už darbą Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų, Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą,
savivaldybių tarybų rinkimų komisijose ir asmenims už ūkinių ir techninių funkcijų atlikimą
referendumo komisijose tvarkos apraše“ nustatyta, kad už veiklą, susijusią su rinkimų ar
referendumo organizavimu ir balsų skaičiavimu, už darbo dieną VRK nustatyta tvarka atlyginama
pagal tarifus.
Už vieną darbo dieną (8 darbo valandas) apygardų rinkimų komisijų pirmininkams buvo
nustatytas 1,0 bazinės mėnesinės algos (toliau – BMA) (BMA yra lygi 35,50 Eur) dydžio tarifas,
apygardų rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams, komisijų nariams ir
apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams nustatomas – 0,8 BMA dydžio tarifas. Apylinkių rinkimų
komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams nustatytas – 0,6
BMA dydžio tarifas. Komisijų nariams darbui rinkimų komisijose buvo netaikomi Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nustatyti darbo trukmės apribojimai, tačiau vieno mėnesio dirbtų
valandų suma negalėjo būti didesnė, negu nustatytas darbo dienų skaičius per mėnesį padaugintas iš
8 darbo valandų atsižvelgiant į viena valanda sutrumpintas darbo dienas prieš šventes (pvz., liepos
mėn. – 20 darbo dienų x 8 val. = 160 val., atimama 1 prieššventinė val. = 159 val.). Maksimalus
leistinas valandų skaičius buvo apskaičiuojamas kiekvienam mėnesiui atskirai, atsižvelgiant į to
mėnesio nustatytą darbo dienų ir valandų skaičių.
VRK nustatė tokius valandinius tarifus už veiklą, susijusią su rinkimų organizavimu,
apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams, jų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir
nariams:
-

apygardos rinkimų komisijos pirmininkui – 4,44 Eur (BMA 35,50 Eur : 8 val.);

-

apygardos rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojui, komisijos sekretoriui ir nariams

– 3,55 Eur (BMA 35,50 Eur x 0,8 : 8 val.);
-

apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams –3,55 Eur (BMA 35,50 Eur x 0,8 : 8 val.);

-

apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir nariams

– 2,66 Eur (BMA 35,50 Eur) x 0,6 : 8 val.).
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Apygardų rinkimų komisijų pirmininkai galėjo samdyti personalą ūkinėms ir techninėms
funkcijoms atlikti, su tokiais asmenimis buvo sudaromos terminuotos darbo sutartys. Apygardų
rinkimų komisijų samdomų specialistų kompiuterizavimo darbams atlikti darbo užmokestis buvo
nustatomas terminuotoje darbo sutartyje, taikant 0,51–0,95 BMA (BMA yra lygi 35,50 Eur) dydžio
atlygį už darbo dieną. Terminuotoje darbo sutartyje nustatytas vieno mėnesio darbo užmokestis
negalėjo būti didesnis kaip 708,23 Eur (0,95 x 35,50 Eur x 21). Apygardų rinkimų komisijų
samdomų buhalterių darbo užmokestis buvo nustatomas šalių susitarimu terminuotoje darbo
sutartyje, taikant 0,68–0,9 BMA (BMA yra lygi 35,50 Eur) dydžio atlygį už darbo dieną.
Terminuotoje darbo sutartyje nustatytas vieno mėnesio darbo užmokestis negalėjo būti didesnis
kaip 670,95 Eur (0,9 x 35,50 Eur x 21). Apygardų rinkimų komisijų kitų samdomų darbuotojų
darbo užmokestis buvo nustatomas šalių susitarimu terminuotoje darbo sutartyje, taikant 0,51 BMA
(BMA – 35,50 Eur) dydžio atlygį už darbo dieną. Terminuotoje darbo sutartyje nustatytas vieno
mėnesio darbo užmokestis negalėjo būti didesnis kaip 380,21 Eur (0,51 x 35,50 Eur x 21).

Atlyginimo valandinis
įkainis, €

Komisijų pirmininkų,
pirmininkų
pavaduotojų,
sekretorių narių

Tabeliuose nurodytų
dirbtų valandų
skaičius iš viso, val.

Tabeliuose nurodytų
dirbtų valandų
skaičiaus vidurkis, val.

Priskaičiuotas
atlyginimas iš viso, €

Priskaičiuoto
atlyginimo vidurkis,
įskaitant ir vienkartinę
išmoką iš viso, €

6 lentelė. Duomenys apie apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių darbo užmokestį

Apygardos rinkimų komisija,
pirmininkas

4,44

73

22.006

301,5

97.706,64 €

1.338,45 €

Apygardos rinkimų komisija,
narys, pirmininko pavaduotojas,
sekretorius

3,55

641

76.841

119,9

272.785,55 €

425,56 €

Apylinkės rinkimų komisija,
pirmininkas

3,55

2.041

158.978

77,9

728.957,42 €

276,52 €

Apylinkės rinkimų komisija,
narys, pirmininko pavaduotojas,
sekretorius

2,66

11.779

585.835

49,7

1.602.972,27 €

132,30 €

14.534

843.660

58,0

2.702.421,88 €

171,54 €

Rinkimų apygardų ir
apylinkių komisijų nariai ir
pirmininkai

Iš viso:

Apygardos rinkimų komisijų pirmininkai vidutiniškai per 2016 m. Seimo rinkimus uždirbo
1.338,45 Eur, kai tuo tarpu nariai ženkliai mažiau – 425,56 Eur. Apylinkės rinkimų komisijos
pirmininkas vidutiniškai uždirbo 276,52 Eur, o apylinkės rinkimų komisijos narys – 132,30 Eur.
Didelius skirtumus iš esmės lemia dideli dirbtų valandų skaičiaus skirtumai.
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Komisijų pirmininkų,
pirmininkų
pavaduotojų,
sekretorių narių

Tabeliuose nurodytų
dirbtų valandų skaičius
iš viso, val.

Tabeliuose nurodytų
dirbtų valandų
skaičiaus vidurkis, val.

Priskaičiuotas
atlyginimas iš viso, €

Priskaičiuoto atlyginimo
vidurkis, įskaitant ir
vienkartinę išmoką iš
viso, €

7 lentelė. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių darbo užmokestis pagal rinkimų apygardas

1 Naujamiesčio

83

5080

61,2

16.195,03 €

181,66 €

10 Naujosios Vilnios

120

7916

66,0

25.204,85 €

194,52 €

11 Panerių

151

9169

60,7

28.645,98 €

177,50 €

12 Verkių

98

7122

72,7

22.469,20 €

214,64 €

13 Centro-Žaliakalnio

129

8650

67,1

27.483,99 €

197,03 €

14 Šilainių

118

7108

60,2

22.445,77 €

176,11 €

15 Kalniečių

117

7470

63,8

23.470,25 €

186,91 €

16 Dainavos

107

7548

70,5

24.302,56 €

209,86 €

17 Petrašiūnų

96

7737

80,6

24.904,83 €

240,05 €

18 Panemunės
19 AleksotoVilijampolės
2 Senamiesčio

115

8327

72,4

26.491,21 €

213,12 €

145

8433

58,2

27.049,18 €

172,87 €

134

9101

67,9

28.805,73 €

200,28 €

20 Baltijos

108

8094

74,9

26.180,17 €

223,71 €

21 Marių

105

6954

66,2

22.127,93 €

194,65 €

22 Pajūrio

122

8988

73,7

28.982,14 €

219,25 €

23 Danės

126

9347

74,2

30.316,58 €

221,89 €

24 Saulės

118

7790

66,0

24.600,97 €

192,49 €

25 Aušros

122

7889

64,7

24.976,90 €

189,01 €

26 Nevėžio

114

7674

67,3

24.518,92 €

199,49 €

27 Vakarinė

101

7338

72,7

23.335,24 €

214,01 €

28 Aukštaitijos

210

14149

67,4

45.862,26 €

201,06 €

29 Marijampolės

113

8194

72,5

26.576,19 €

217,05 €

3 Antakalnio

116

5134

44,3

16.455,79 €

133,32 €

30 Alytaus

125

8657

69,3

27.707,38 €

204,51 €

31 Gargždų

207

12759

61,6

40.526,78 €

180,32 €

32 Šilutės

225

11893

52,9

37.774,38 €

154,68 €

33 Pietų Žemaitijos

314

16226

51,7

51.816,92 €

151,98 €

34 Tauragės

267

14096

52,8

44.659,01 €

153,98 €

35 Plungės

209

12339

59,0

39.544,34 €

174,29 €

36 Kretingos-Palangos

115

8533

74,2

27.577,55 €

221,27 €

37 Kuršo

300

18778

62,6

60.565,21 €

185,71 €

38 Mažeikių

123

8836

71,8

28.502,22 €

213,78 €

39 Akmenės-Mažeikių

255

16122

63,2

51.887,39 €

187,43 €

4 Žirmūnų

140

8639

61,7

27.800,87 €

183,89 €

40 Telšių

242

13867

57,3

44.048,51 €

167,61 €

Rinkimų apygardų ir
apylinkių komisijų
nariai ir pirmininkai

Komisijų pirmininkų,
pirmininkų
pavaduotojų,
sekretorių narių

Tabeliuose nurodytų
dirbtų valandų skaičius
iš viso, val.

Tabeliuose nurodytų
dirbtų valandų
skaičiaus vidurkis, val.

Priskaičiuotas
atlyginimas iš viso, €

Priskaičiuoto atlyginimo
vidurkis, įskaitant ir
vienkartinę išmoką iš
viso, €
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41 Kelmės-Šiaulių

312

18031

57,8

58.074,01 €

171,25 €

42 Raseinių-Kėdainių

318

21010

66,1

67.960,76 €

196,51 €

43 Kėdainių

244

14932

61,2

48.369,33 €

182,47 €

44 Radviliškio

280

14588

52,1

47.215,01 €

155,46 €

45 Kuršėnų-Dainų

182

12054

66,2

38.649,80 €

195,64 €

46 Žiemgalos

406

21328

52,5

68.545,15 €

155,93 €

47 Pasvalio-Pakruojo

398

20771

52,2

66.353,69 €

153,49 €

48 Biržų-Kupiškio

289

17328

60,0

55.571,48 €

177,00 €

49 Anykščių-Panevėžio

271

16760

61,8

54.233,90 €

184,24 €

5 Fabijoniškių

108

7435

68,8

23.777,56 €

203,01 €

50 Sėlos

290

17425

60,1

56.137,51 €

178,17 €

51 Utenos

285

12833

45,0

40.511,23 €

130,87 €

52 Visagino-Zarasų

304

14870

48,9

48.036,01 €

145,57 €

53 Nalšios

421

19487

46,3

61.859,09 €

135,17 €

54 Molėtų-Širvintų

348

17520

50,3

55.878,41 €

147,74 €

55 Nemenčinės

238

11596

48,7

36.703,91 €

142,48 €

56 Šalčininkų-Vilniaus

268

9142

34,1

29.732,93 €

103,05 €

57 Medininkų

212

6629

31,3

21.229,00 €

93,50 €

58 Trakų-Vievio
59 KaišiadoriųElektrėnų
6 Šeškinės

225

10338

45,9

32.794,60 €

134,29 €

219

14277

65,2

45.807,68 €

192,69 €

119

6938

58,3

22.123,70 €

171,49 €

60 Jonavos

182

11688

64,2

37.311,55 €

189,10 €

61 Ukmergės

260

14900

57,3

47.649,96 €

168,75 €

62 Jurbarko-Pagėgių

290

15815

54,5

50.532,94 €

160,28 €

63 Sūduvos

339

19087

56,3

61.609,10 €

167,70 €

64 Zanavykų

269

15119

56,2

48.745,93 €

166,80 €

65 Raudondvario

161

11522

71,6

36.991,90 €

211,68 €

66 Garliavos

155

9485

61,2

30.485,92 €

181,38 €

67 Prienų-Birštono

302

14842

49,1

46.829,27 €

142,82 €

68 Vilkaviškio

312

15341

49,2

48.913,53 €

144,30 €

69 Dzūkijos

283

17153

60,6

56.246,89 €

182,72 €

7 Justiniškių

97

6500

67,0

20.554,75 €

197,41 €

70 Varėnos-Trakų

309

17991

58,2

58.036,72 €

172,82 €

71 Lazdijų-Druskininkų

305

16866

55,3

53.850,80 €

162,46 €

8 Karoliniškių

139

8514

61,3

26.921,71 €

178,79 €

104

7588

73,0

24.363,92 €

217,15 €

14534

843660

58,0

2.702.421,88 €

171,54 €

Rinkimų apygardų ir
apylinkių komisijų
nariai ir pirmininkai

9 Lazdynų
Bendroji suma
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Visiems apygardų ir apylinkių rinkimų komisijos nariams per 2016 m. Seimo rinkimus buvo
priskaičiuota 2 702 421,88 Eur darbo užmokesčio arba vidutiniškai 38 062,28 Eur vienai rinkimų
apygardai. Vidutiniškai vienas asmuo dirbo 58 valandas ir už darbą gavo 171,54 Eur.
Visi duomenys apie komisijos narių individualius atlyginimus pateikti SODRAI. VRK
Informacinėje sistemoje kiekvienam apylinkės ir apygardos rinkimų komisijos nariui buvo vedamas
darbo laiko apskaitos tabelis. Su šio tabelio informacija galėjo susipažinti visi tos rinkimų komisijos
nariai. Informacija apie kiekvienam komisijos nariui per kalendorinius metus priskaičiuotus
atlyginimus taip pat perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai.

3. RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS: KANDIDATŲ IR RINKIMŲ
REZULTATŲ APŽVALGA
3.1. Kandidatų registravimas. Kandidatai
Seimo rinkimų įstatymo penktame skirsnyje nustatyta kandidatų į Seimo narius kėlimo ir
registravimo tvarka.
Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima buvo tik prieš tai užsiregistravus savarankišku
politinės kampanijos dalyviu pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymą. Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registracija vyko VRK 2016 m. balandžio 9 –
liepos 16 dienomis.
Kandidatus į Seimo narius galėjo kelti:
1) daugiamandatėje ir vienmandatėse rinkimų apygardose partija, įregistruota pagal Lietuvos
Respublikos politinių partijų įstatymą ne vėliau kaip likus 185 dienoms iki rinkimų, atitinkanti
Politinių partijų įstatymo reikalavimus dėl partijos narių skaičiaus ir neturinti partijos, kuriai
inicijuojamas likvidavimas, ar likviduojamos partijos teisinio statuso;
2) vienmandatėje rinkimų apygardoje kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gali
būti renkamas Seimo nariu, gali išsikelti kandidatu į Seimo narius, jeigu jo išsikėlimą parašais
paremia ne mažiau kaip vienas tūkstantis tos apygardos rinkėjų. Jeigu partija nekelia kandidatų
sąrašo, partijos keliamą kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje parašais turi paremti ne
mažiau kaip vienas tūkstantis tos apygardos rinkėjų.
Daugiamandatėje rinkimų apygardoje partija kandidatus į Seimo narius galėjo kelti
pateikdama kandidatų sąrašą, kuriame kandidatai surašyti iš jos nustatytos eilės. Jeigu partijos
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įstatai nenumatė kitaip, kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose ir kandidatų, surašytų iš
eilės, sąrašas daugiamandatėje rinkimų apygardoje turėjo būti patvirtinti partijos suvažiavimo ar
konferencijos. Kandidatų sąraše (jungtiniame sąraše) negalėjo būti mažiau kaip 25 ir daugiau kaip
141 kandidatas.
Kandidatų į Seimo narius pareiškinių dokumentų įteikimas vyko nuo 2016 m. liepos 16 d.
(likus 85 dienoms iki rinkimų dienos) iki 2016 m. rugpjūčio 5 d. 17:00 valandos (likus 65 dienoms
iki rinkimų dienos). Pareiškinių dokumentų teisinis reglamentavimas, taip pat kokius pareiškinius
dokumentus buvo privaloma įteikti VRK ir apygardos rinkimų komisijai numatytas Seimo rinkimų
įstatymo 38 straipsnyje.
Partija, norėdama dalyvauti Seimo rinkimuose, turėjo įteikti VRK šiuos pareiškinius
dokumentus:
1) pareiškimą dalyvauti rinkimuose;
2) savo registracijos dokumentų nuorašą, taip pat gali pateikti partijos programą, rinkimų
programą;
3) daugiamandatėje rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąrašą;
4) kandidatų, keliamų vienmandatėse rinkimų apygardose, sąrašą;
5) kiekvieno keliamo kandidato pasirašytą įsipareigojimą, jeigu jis bus išrinktas, nutraukti
darbo ar kitokią veiklą, nesuderinamą su Seimo nario statusu, sutikimą būti šios partijos iškeltu
kandidatu konkrečioje rinkimų apygardoje, paties užpildytą kandidato į Seimo narius anketą ir
gyventojų pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių
inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus tos mokesčių inspekcijos, kuriai deklaracijos
buvo pateiktos, taip pat privačių interesų deklaraciją ir VRK nustatytos formos pasižadėjimą
laikytis draudimo papirkti rinkėjus. Partija turėjo pateikti kiekvieno kandidato fotonuotraukas,
autobiografiją;
6) įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti VRK, taip pat turėjo teisę pateikti įgaliojimus
atstovauti jai ir jos keliamiems kandidatams apygardų rinkimų komisijose;
7) dokumentą, patvirtinantį, kad partija ar asmuo, keliamas kandidatu vienmandatėje
rinkimų apygardoje, sumokėjo rinkimų užstatą, ir pranešimą, kuriame nurodoma Lietuvos
Respublikoje registruotoje kredito įstaigoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotos kredito įstaigos padalinyje, veikiančiame
Lietuvos Respublikoje, atidaryta sąskaita, į kurią bus grąžinamas rinkimų užstatas;
8) jeigu partija paskutiniuose Seimo, Europos Parlamento arba savivaldybių tarybų
rinkimuose buvo iškėlusi kandidatus arba kandidatų sąrašus, ji turėjo teisę pateikti atitinkamos
politinės kampanijos finansavimo ataskaitos kopiją;
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9) informaciją apie laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki dokumentų pateikimo
mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų ir einamojoje
banko sąskaitose turimas lėšas.
Asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į Seimo narius, apygardos rinkimų komisijai turėjo
pateikti:
1) pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius šioje rinkimų apygardoje;
2) paties pasirašytą įsipareigojimą, jeigu jis bus išrinktas, nutraukti darbo ar kitokią veiklą,
nesuderinamą su Seimo nario statusu, paties užpildytą kandidato į Seimo narius anketą ir gyventojų
pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių inspekcijai,
pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus tos mokesčių inspekcijos, kuriai deklaracijos buvo
pateiktos, taip pat privačių interesų deklaraciją ir VRK nustatytos formos pasižadėjimą laikytis
draudimo papirkti rinkėjus. Asmuo turėjo pateikti savo fotonuotraukas, autobiografiją;
3) dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į Seimo narius,
sumokėjo rinkimų užstatą, ir pranešimą, kuriame nurodoma Lietuvos Respublikoje registruotoje
kredito įstaigoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės
valstybėje registruotos kredito įstaigos padalinyje, veikiančios Lietuvos Respublikoje, atidaryta
sąskaita, į kurią bus grąžinamas rinkimų užstatas. Taip pat galėjo būti pateiktas kandidato
įgaliojimas jam atstovauti VRK ir tos apygardos rinkimų komisijoje.
Kandidato į Seimo narius anketoje pilietis, išsikėlęs arba keliamas kandidatu į Seimo narius,
pats turėjo įrašyti: pavardę, vardą, paso arba asmens tapatybės kortelės numerį, asmens kodą,
gimimo datą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, ar neturi nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu
paskirtos bausmės, ar jis nėra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos
tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas,
puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas. Kandidato į
Seimo narius anketoje taip pat buvo pateikiama ir kitų VRK nustatytų klausimų, į kuriuos asmuo
galėjo ir neatsakyti. Kandidatas į Seimo narius taip pat privalėjo raštu pranešti VRK, ar jis yra, ar
buvo ir kada buvo kitos valstybės (kitų valstybių) pilietis, ir, jeigu tokių aplinkybių yra, pateikti
kitos valstybės (kitų valstybių) pilietybę patvirtinantį dokumentą, o VRK reikalavimu – Lietuvos
Respublikos, kitos valstybės (kitų valstybių) kompetentingų institucijų išduotą dokumentą apie
kitos valstybės (kitų valstybių) pilietybės atsisakymą ar jos netekimą, taip pat atitinkamos formos ir
turinio rašytinį sutikimą, kad VRK galėtų gauti duomenis iš Lietuvos Respublikos, kitos valstybės
(kitų valstybių) kompetentingų institucijų apie kandidato į Seimo narius turimą ar turėtą kitos
valstybės (kitų valstybių) pilietybę, jos atsisakymą ar netekimą.
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Apygardos rinkimų komisija piliečiui, nusprendusiam išsikelti kandidatu į Seimo narius, per
3 dienas išduodavo vardinius rinkėjų parašų rinkimo lapus, kandidato išsikėlimą remiančių tos
rinkimų apygardos rinkėjų parašams rinkti. Parašus rinko kandidatai arba tai pavesdavo atlikti
kitiems rinkėjams. Rinkėjų parašų rinkimo lape pilietis, kuris galėjo paremti asmens išsikėlimą
kandidatu, pats turėjo įrašyti šiuos duomenis: pavardę, vardą, paso arba asmens tapatybės kortelės
numerį, gimimo datą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, – ir pasirašyti. Tuo atveju, kai
kandidato išsikėlimą remiantis pilietis dėl fizinių trūkumų ar kitų priežasčių negalėjo reikalingų
duomenų rinkėjų parašų rinkimo lape įrašyti pats, jis galėjo paprašyti kito rinkimų teisę turinčio
piliečio, išskyrus parašų rinkėją, tai padaryti už jį. Rinkėjų parašų rinkimo lapus kandidatas turėjo
grąžinti juos išdavusiai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 40 dienų iki rinkimų. Gavusi rinkėjų
parašų rinkimo lapus, atitinkama rinkimų komisija ne daugiau kaip per 10 dienų juos patikrindavo.
Parašus tikrinanti rinkimų komisija turėjo suskaičiuoti rinkimų apygardos rinkėjų, parėmusių šio
piliečio išsikėlimą ar partijos iškeltą kandidatų sąrašą (kandidatą), parašų skaičių. Tikrinant rinkėjų
parašų rinkimo lapus, buvo neįskaičiuojami šie parašai: asmenų, neturinčių rinkimų teisės; rinkėjų,
neįrašytų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą; asmenų, kurie nėra įrašę visų šio įstatymo
nustatytų duomenų; jeigu įrašyti neteisingi duomenys; visi parašai piliečio, kuris už to paties
asmens išsikėlimą pasirašė keletą kartų. Jeigu rinkėjų parašų rinkimo lapuose, atmetus
neįskaičiuojamus parašus, buvo surinktas Seimo rinkimų įstatyme nustatytas parašų skaičius (ne
mažiau kaip vienas tūkstantis), apygardos rinkimų komisija teikė VRK registruoti asmenį kandidatu
į Seimo narius.
VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsniu ir 39 straipsnio 4 dalimi,
2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. Sp-159 įregistravo išsikėlusį kandidatą į Seimo narius Darių
Kaminską vienmandatėje Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43, 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu
Nr. Sp-167 įregistravo išsikėlusius asmenis kandidatais į Seimo narius: Vidą Mariją Čigriejienę
vienmandatėje Panemunės rinkimų apygardoje Nr. 18; Arimantą Dumčių vienmandatėje Kalniečių
rinkimų apygardoje Nr. 15; Nijolę Giedraitienę vienmandatėje Ukmergės rinkimų apygardoje Nr.
61; Kristupą Augustą Krivicką vienmandatėje Justiniškių rinkimų apygardoje Nr. 7; Raimundą
Martinėlį vienmandatėje Sėlos rinkimų apygardoje Nr. 50; Algirdą Paleckį vienmandatėje
Naujosios Vilnios rinkimų apygardoje Nr. 10; Mindaugą Pauliuką vienmandatėje Radviliškio
rinkimų apygardoje Nr. 44; Laimutę Šlamienę vienmandatėje Radviliškio rinkimų apygardoje Nr.
44; Viačeslavą Titovą vienmandatėje Baltijos rinkimų apygardoje Nr. 20; Valdą Vasiliauską
vienmandatėje

Lazdijų–Druskininkų

rinkimų

apygardoje

vienmandatėje Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61.

Nr.

71;

Eduardą

Zeziulevičių
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Trys partijos – Emigrantų partija, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos krikščioniškosios
demokratijos partija, užsiregistravusios politinės kampanijos dalyviais, pareiškinių dokumentų
nepateikė. 2016 m. rugpjūčio 10 d. šios partijos prarado savarankiško politinės kampanijos dalyvio
statusą. Taip pat savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą prarado pretendentas į
kandidatus Antakalnio rinkimų apygardoje Nr. 3 Algimantas Asevičius, pretendentas į kandidatus
Petrašiūnų rinkimų apygardoje Nr. 17 Kazimieras Nausėda; 2016 m. rugsėjo 8 d. savarankiško
politinės kampanijos dalyvio statusą prarado pretendentas į kandidatus Aleksoto–Vilijampolės
rinkimų apygardoje Nr. 19 Algirdas Mačiulaitis, Kuršėnų–Dainų rinkimų apygardoje Nr. 45 Laimis
Šležas, Nalšios rinkimų apygardoje Nr. 53 Darius Velička. VRK 2016 m. rugpjūčio 11 d.
neįregistravo Anos Larinos, Partijos Tvarka ir teisingumas keliamos kandidatės, kaip
neatitinkančios Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 39
straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. rugpjūčio 11 d.
sprendimą Nr. Sp-147 „Dėl „Drąsos kelias“ politinės partijos iškeltų kandidatų į Lietuvos
Respublikos Seimo narius įregistravimo“, kuriuo buvo atidėtas kandidato Aurimo Drižiaus
registravimas, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2016 m. rugpjūčio 11 d. raštą, kuriuo informuota, kad Aurimas Drižius iki 2016 m. rugpjūčio 9 d.
nėra pateikęs metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos (forma FR0001) už 2015 m. ataskaitinį
laikotarpį, o turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašas yra vienas iš kandidato pareiškinių
dokumentų, 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. Sp-157 nusprendė neregistruoti „Drąsos kelias“
politinės partijos iškelto kandidato į Seimo narius Aurimo Drižiaus daugiamandatėje ir
vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4. Šis VRK sprendimas buvo apskųstas Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – LVAT). LVAT 2016 m. rugpjūčio 25 d. priėmė
sprendimą konstatuodamas, kad Seimo rinkimų įstatymas teisės ištaisyti (pašalinti) pareiškinių
dokumentų trūkumus ar pateikti nepateiktus pareiškinius dokumentus pasibaigus įstatymo
numatytam terminui nenumato, VRK apie nustatytus pareiškinių dokumentų trūkumus privalo
informuoti atitinkamą atstovą rinkimams ir tokiu būdu sudaryti sąlygas tiems trūkumams pašalinti
tik tuo atveju, jeigu dokumentai, kuriuose yra trūkumų, pateikiami ir trūkumai nustatomi likus
mažiau nei 85 dienoms ir daugiau nei 65 dienoms iki rinkimų, t. y. dar nepasibaigus Seimo rinkimų
įstatymo 38 straipsnio 4 dalyje numatytam terminui, ir tik pareiškinių dokumentų teikimo VRK
metu. LVAT konstatavo, kad nagrinėjamu atveju VRK priimtas sprendimas, kuriuo nuspręsta
neregistruoti „Drąsos kelias“ politinės partijos iškelto kandidato į Seimo narius Aurimo Drižiaus
daugiamandatėje ir vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl
jo naikinti nėra pagrindo.
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Keturios partijos pateikė VRK pareiškimus dėl kandidatų sąrašų sujungimo, nurodydamos
koalicijų pavadinimus. VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi,
2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. Sp-148 „Dėl S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicijos „Prieš
korupciją ir skurdą“ įregistravimo“ įregistravo Tautininkų sąjungos ir Partijos „Jaunoji Lietuva“
jungtinį sąrašą „S. Buškevičiaus ir Tautininkų koaliciją „Prieš korupciją ir skurdą“ pagal pridedamą
sąrašą. VRK 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. Sp-156 įregistravo Lietuvos centro partijos ir
Lietuvos pensininkų partijos jungtinį sąrašą „Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija“.
Šiuo sprendimu taip pat buvo nuspręsta neregistruoti koalicijos sąraše kaip nesančių Lietuvos centro
partijos daugiamandatės apygardos kandidatų sąraše: Kazimiero Nausėdos, Gitanos Nevulienės,
Aidos Navikaitės-Bagušauskienės, Juozo Ribikausko, Audriaus Kubiliūno, Gintaro Motiejūno,
Svetlanos Jurgelaitienės bei neregistruoti nepateikusių pareiškinių dokumentų koalicijos sąraše kaip
išbrauktų iš Lietuvos centro partijos daugiamandatės apygardos kandidatų sąrašo VRK 2016 m.
rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. Sp-154: Vilmos Kūrienės, Eugenijaus Gražio, Arnoldo Vaidekato,
Uljanos Vaitiekienės, Arūno Grumado.
VRK, vadovaudamasi Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies
2 punktu, Seimo rinkimų įstatymo 39 straipsnio 6 dalimi, 98 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir
atsižvelgdama į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos pateiktus duomenis, 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. Sp-164 panaikino
registraciją 8 kandidatų į Seimo narius (po vieną iš Lietuvos pensininkų partijos, Lietuvos centro
partijos, Tautininkų sąjungos, Partijos „Jaunoji Lietuva“, Darbo partijos, Lietuvos socialdemokratų
partijos; 2 iš Partijos Tvarka ir teisingumas), nenurodžiusių, kad teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu
buvo pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos. Minėtą VRK sprendimą LVAT apskundė
2 kandidatai į Seimo narius, vienas iš jų buvo iškeltas Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše,
kitas Darbo partijos sąraše. LVAT pažymėjo, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymu VRK
yra suteikta kompetencija tikrinti kandidatų į Seimo narius pareiškinius dokumentus ir jų turinį, o
nustačius, kad pareiškiniuose dokumentuose nėra nurodyta Seimo rinkimų įstatyme numatyta
informacija ar ji yra klaidinga, VRK yra įgaliota tokius pareiškinius dokumentus pateikusio
kandidato į Seimo narius registravimą panaikinti. Teismas konstatavo, kad už pateiktos
informacijos tikrumą ir teisingumą atsako patys kandidatai. LVAT pripažino, kad VRK tinkamai
taikė Seimo rinkimų įstatymo normas, todėl pareiškėjų registravimą kandidatu į Seimo narius
panaikino teisėtai ir pagrįstai.
VRK 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. Sp-165 vieno Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų iškelto kandidato registravimas panaikintas dėl nebaigtos atlikti bausmės
pagal teismo paskirtą nuosprendį. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į Įtariamųjų,
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kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašus, kuriuos pateikė Informatikos ir
ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi ir remdamasi partijų
bei kandidatų pareiškimais, 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. Sp-166 nusprendė panaikinti
kandidatų į Seimo narius registravimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal partijų
pareiškimus (po 2 kandidatus atšaukė Partija Tvarka ir teisingumas, Lietuvos lenkų rinkimų akcijaKrikščioniškų šeimų sąjunga ir Darbo partija) ir panaikinti 3 kandidatų į Seimo narius registravimą
vienmandatėse rinkimų apygardose pagal notarine tvarka patvirtintus kandidatų pareiškimus (vieno
iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, vieno iš Lietuvos centro partijos ir vieno iš Lietuvos
centro partijos). VRK 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Sp-185 panaikino pagal „Drąsos kelias“
politinės partijos pareiškimą kandidatės į Seimo narius Kristinos Sulikienės registravimą
vienmandatėje Panemunės Nr. 18 ir daugiamandatėje rinkimų apygardose, taip pat panaikino
kandidatų į Seimo narius registravimą daugiamandatėje ir vienmandatėse rinkimų apygardose pagal
notarine tvarka patvirtintus kandidatų pareiškimus: Liudo Kanapienio – Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos kandidato daugiamandatėje rinkimų apygardoje, Gitanos Markovičienės – Darbo
partijos kandidatės vienmandatėje Kalniečių Nr. 15 ir daugiamandatėje rinkimų apygardose,
Vytauto Mikalausko – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato daugiamandatėje rinkimų
apygardoje.
Dėl registracijos panaikinimo „Drąsos kelias“ politinės partijos sąraše iškelta kandidatė į
Seimo narius Kristina Sulikienė su skundu kreipėsi į LVAT. Pareiškėja prašė LVAT panaikinti
VRK sprendimą, kuriuo pagal „Drąsos kelias“ politinės partijos pareiškimą nuspręsta panaikinti
kandidatės į Seimą registravimą vienmandatėje ir daugiamandatėje apygardose. Jos teigimu,
ginčytas VRK sprendimas buvo priimtas nesant įstatyme nustatytų pagrindų, jį priimant turėjo būti
kviečiamas asmuo, kurio pareiškiniai dokumentai yra atšaukiami. LVAT teisėjų kolegija nurodė,
kad byloje susiklosčiusi situacija sudarė pagrindą daryti išvadą, kad „Drąsos kelias“ politinė partija,
pateikdama pranešimą VRK dėl „Drąsos kelias“ politinės partijos iškeltos kandidatės į Seimo narius
atšaukimo, pasinaudojo Seimo rinkimų įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje politinėms partijoms suteikta
teise savo pareiškinius dokumentus paskelbti iš dalies atšauktais. LVAT teisėjų kolegija išaiškino,
kad politinei partijai įteikus VRK pareiškinius dokumentus (pareiškimą dalyvauti rinkimuose, savo
registracijos dokumentų nuorašą, taip pat daugiamandatėje rinkimų apygardoje keliamų kandidatų
sąrašą, kandidatų, keliamų vienmandatėse rinkimų apygardose sąrašą ir kt.), politinė partija turi
teisę savo pareiškinius dokumentus paskelbti visiškai ar iš dalies atšauktais. Tai reiškia, kad
pareiškėjos argumentai, jog jos pareiškinių dokumentų už ją niekas, neturėdamas įgaliojimo,
atsiimti negali, yra nepagrįsti. Dėl pareiškėjos argumento, susijusio su jos nedalyvavimu VRK

35

posėdyje, byloje nurodyta, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 11 straipsnis
suinteresuotiems Komisijos posėdžiais ir juose svarstomais klausimais asmenims suteikia plačias ir
įvairias galimybes sužinoti apie šios komisijos posėdžius, juose dalyvauti, stebėti jų eigą ir sužinoti
rezultatus, pareiškėja turėjo galimybę susipažinti su VRK skelbiama informacija. Pareiškėjos
paaiškinimai taip pat patvirtino, kad ji susipažino su minėta viešai skelbiama informacija. Be to,
teisės aktuose nėra nustatyta, jog spręsdama dėl kandidato registravimo panaikinimo pareiškimo
pareiškinius dokumentus paskelbti visiškai ar iš dalies atšauktais pagrindu, VRK turi atlikti
aplinkybių vertinimą ir nustatyti, dėl kokių priežasčių ir ar pagrįstai tai buvo padaryta bei kviesti į
posėdį asmenį (kandidatą), su kuriuo pareiškinių dokumentų dalies atšaukimas yra susijęs.
Įstatymas nenustato VRK pareigos asmeniškai informuoti asmenį (kandidatą į Seimo narius) apie
VRK posėdį, kuriame spendžiamas jo registravimo panaikinimas, politinei partijai pareiškinius
dokumentus paskelbiant visiškai ar iš dalies atšauktais. LVAT teisėjų kolegija pareiškėjos skundą
atmetė.
VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo 45 straipsniu, 2016 m. rugsėjo 7 d.
sprendimu Nr. Sp-187 „Dėl kandidatų ir kandidatų sąrašų, dalyvaujančių 2016 m. spalio 9 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, paskelbimo“ nusprendė paskelbti 2016 m. spalio 9 d.
Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų ir koalicijų kandidatų sąrašus, kandidatų sąrašams burtais
suteiktus rinkimų numerius, šių sąrašų kandidatų rinkimų numerius, taip pat vienmandatėse rinkimų
apygardose iškeltus kandidatus. Daugiamandatėje rinkimų apygardoje buvo užregistruoti: Lietuvos
socialdemokratų partija (141 kandidatas); Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
(141 kandidatas); Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) (108 kandidatai); S. Buškevičiaus ir
Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“ (Partija „Jaunoji Lietuva“, Tautininkų sąjunga) (66
kandidatai); Partija Tvarka ir teisingumas (140 kandidatų); Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(141 kandidatas); Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (141 kandidatas); Darbo partija (141
kandidatas); „Drąsos kelias“ politinė partija (33 kandidatai); Lietuvos liaudies partija (38
kandidatai); Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (139 kandidatai); Lietuvos
žaliųjų partija (38 kandidatai); Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ (39 kandidatai); Antikorupcinė
N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija (Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija) (96
kandidatai), vienmandatėse rinkimų apygardose – 673 iškelti kandidatai.
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8 lentelė. Kandidatų skaičius pagal partijas
VRK
suteiktas
sąrašo
numeris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kandidatų skaičius daugiamandatės
rinkimų apygardos kandidatų sąraše ir
Pavadinimas

kandidatai keliami vien vienmandatėse
rinkimų apygardose

Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir
skurdą“ (Partija „Jaunoji Lietuva“, Tautininkų sąjunga)
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Darbo partija
„Drąsos kelias“ politinė partija
Lietuvos liaudies partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Lietuvos žaliųjų partija
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija
(Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija)

140
140
108
64
136
138
141 ir dar vienas vienmandatėje
137
32
38
139 ir dar du vienmandatėse
38
39
96 ir dar 6 kandidatai Lietuvos centro
partijos keliami tik vienmandatėse
apygardose

9 lentelė. Save iškėlusių įregistruotų kandidatų sąrašas (pagal abėcėlę)
Vardas

Pavardė

Iškėlė
vienmandatėje

Apygardos
pavadinimas

Ar buvo
Išrinktas

1

Remigijus

Ačas

Išsikėlė pats

42. Raseinių–Kėdainių

Ne

2

Tomas

Ambrazas

Išsikėlė pats

4. Žirmūnų

Ne

3

Modestas

Barauskas

Išsikėlė pats

47. Pasvalio–Pakruojo

Ne

4

Vida Marija

Čigriejienė

Išsikėlė pati

18. Panemunės

Ne

5

Aivaras

Daukantas

Išsikėlė pats

37. Kuršo

Ne

6

Arimantas

Dumčius

15. Kalniečių

Ne

7

Nijolė

Giedraitienė

61. Ukmergės

Ne

8

Petras

Gražulis

31. Gargždų

Ne

9

Kaminskas

43. Kėdainių

Taip

7. Justiniškių

Ne

11

Darius
Kristupas
Augustas
Gediminas

Lipnevičius

Išsikėlė pats
Lietuvos centro partija,
išsikėlė pati
Partija Tvarka ir teisingumas,
išsikėlė pats
Išsikėlė pats
Lietuvos centro partija,
išsikėlė pats
Išsikėlė pats

44. Radviliškio

Ne

12

Raimundas

Martinėlis

Išsikėlė pats

50. Sėlos

Taip

13

Bronislovas

Matelis

Išsikėlė pats

26. Nevėžio

Taip

14

Artūras

Melianas

Išsikėlė pats

11. Panerių

Ne

Eil.
Nr.

10

Krivickas
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Iškėlė
vienmandatėje

Apygardos
pavadinimas

Ar buvo
Išrinktas

10. Naujosios Vilnios

Ne

23. Danės

Taip

44. Radviliškio

Ne

30. Alytaus

Ne

Subotinas

Išsikėlė pats
Lietuvos centro partija,
išsikėlė pats
Išsikėlė pats
Lietuvos centro partija,
išsikėlė pati
Išsikėlė pats

11. Panerių

Ne

Laimutė

Šlamienė

Išsikėlė pati

44. Radviliškio

Ne

21

Viačeslav

Titov

Išsikėlė pats

20. Baltijos

Ne

22

Aurimas

Truncė

Išsikėlė pats

69. Dzūkijos

Ne

23

Povilas

Urbšys

Išsikėlė pats

27. Vakarinė

Taip

24

Valdas

Vasiliauskas

71. Lazdijų–Druskininkų

Ne

25

Nikolaj

Voinov

56. Šalčininkų–Vilniaus

Ne

26

Eduardas

Zeziulevičius

Išsikėlė pats
Lietuvos centro partija,
išsikėlė pats
Išsikėlė pats

61. Ukmergės

Ne

Eil.
Nr.

Vardas

Pavardė

15

Algirdas

Paleckis

16

Naglis

Puteikis

17

Mindaugas

Pauliukas

18

Laura

Radzevičiūtė

19

Jurijus

20

10 lentelė. Partijų iškelti kandidatai tik vienmandatėse rinkimų apygardose
Eilės
Nr.

Vardas PAVARDĖ

Vienmandatės
apygardos Nr.

Vienmandatė
apygarda

Iškėlė vienmandatėje

Ar buvo
išrinktas

1

Laimutė BURBIENĖ

41

Kelmės-Šiaulių

Lietuvos lenkų rinkimų akcijaKrikščioniškų šeimų sąjunga

Ne

53

Nalšios

Lietuvos centro partija

Ne

Lietuvos centro partija

Ne

Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis

Ne

2
3
4

Svetlana
JURGELAITIENĖ
Audrius
KUBILIŪNAS
Edita MACKEVIČ

42
56

RaseiniųKėdainių
ŠalčininkųVilniaus

7

Gintaras
MOTIEJŪNAS
Aida NAVIKAITĖBAGUŠAUSKIENĖ
Gitana NEVULIENĖ

8

Česlav OLŠEVSKI

57

Medininkų

9

Juozas
RIBIKAUSKAS

26

Nevėžio

5
6

10

Naujosios Vilnios

Lietuvos centro partija

Ne

62

Jurbarko-Pagėgių

Lietuvos centro partija

Ne

3

Antakalnio

Lietuvos centro partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcijaKrikščioniškų šeimų sąjunga

Ne

Lietuvos centro partija

Ne

Taip

Rinkimų užstatas
VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos statistikos
departamento 2016 m. vasario 26 d. informaciniu pranešimu „Dėl šalies ūkio darbuotojų vidutinio
mėnesinio bruto darbo užmokesčio“, 2016 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-38 nustatė, kad
rinkimų užstatas pagal Seimo rinkimų įstatymą yra susietas su paskutiniu paskelbtu šalies ūkio
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darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžiu, kuris yra:
1 VMDU = 756,9 euro.
Seimo rinkimų įstatymo 41 straipsnyje nustatomas rinkimų užstato dydis, reglamentuojami
jo grąžinimo pagrindai, negrąžintinų užstatų pervedimas.
Informaciją apie rinkimų užstato sumokėjimą, dokumentus, jų pateikimo tvarką, užstato
dydį ir jo rūšis VRK teikė savo interneto svetainėje adresu:
http://www.vrk.lt/partijos-pareiskiniai-dokumentai-2016;
http://www.vrk.lt/kandidato-i-seimo-narius-pareiskiniai-dokumentai-2016.
VRK informavo, kad rinkimų užstatas turi būti pervestas tik į nurodytą VRK sąskaitą,
aiškiai ir detaliai nurodant mokėjimo paskirtį:
1) rinkimų užstatas už kandidatų sąrašą, partijos pavadinimas;
2) rinkimų užstatas už kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje, partijos pavadinimas
(ar išsikėlęs pats), apygardos pavadinimas ar numeris, kandidato vardas ir pavardė;
3) rinkimų užstatas už (partijos pavadinimas) sąrašo papildymą nauju kandidatu, vardas ir
pavardė, numeris sąraše;
4) rinkimų užstatas už (partijos pavadinimas) kandidato (vardas ir pavardė, numeris sąraše)
vietos pakeitimą sąraše;
5) rinkimų užstatas už sąrašų sujungimą (partijos pavadinimas (pavadinimai).
Už kandidatų sąrašą rinkimų užstatą galėjo pervesti partija ar kandidatas, už vienmandatėje
rinkimų apygardoje iškeltą kandidatą rinkimų užstatą galėjo pervesti partija ar pats kandidatas
(išskirtiniais atvejais kitas fizinis asmuo).
Rinkimų užstatas įregistruoti vienam kandidatui į Seimo narius vienmandatėje rinkimų
apygardoje yra 1 VMDU – 756,9 Eur. Įregistruojant vieną naują kandidatą vienmandatėje rinkimų
apygardoje vietoj kandidato, kurio pareiškiniai dokumentai buvo atšaukti arba jis juos atšaukė pats,
užstato dydis yra 1 VMDU – 756,9 Eur. Rinkimų užstatas vienam kandidatų į Seimo narius sąrašui
įregistruoti daugiamandatėje rinkimų apygardoje yra 10 VMDU dydžių – 756,9 x 10 = 7 569 Eur,
pakeičiant vieno kandidato vietą sąraše, įrašant į sąrašą naują kandidatą, užstato dydis yra 1 VMDU
– 756,9 Eur, sujungiant kandidatų sąrašus – po 0,3 VMDU (po 227,07 Eur) už kiekvieną
sujungiamą sąrašą.
Rinkimų užstatai įregistruoti kandidatų sąrašą nustatomi du kartus didesni tai partijai, kuri
paskutiniuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose arba rinkimuose į Europos Parlamentą buvo
iškėlusi kandidatus arba kandidatų sąrašą (sąrašus) ir nepateikė atitinkamos politinės kampanijos
finansavimo ataskaitos kopijos vadovaujantis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo
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kontrolės įstatymu ir praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinių
vadovaujantis Politinių partijų įstatymu.
Pavėluotai pateikus pareiškinius dokumentus, nesurinkus Seimo rinkimų įstatyme nustatyto
rinkėjų parašų skaičiaus arba atšaukus politinės partijos ar partijų koalicijos jungtinio sąrašo
kandidatų paskelbimą, arba panaikinus kandidato registraciją, arba neįregistravus asmens kandidatu
į Seimo narius Seimo rinkimų įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje nustatytais pagrindais, rinkimų
užstatas negrąžinamas.
Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, VRK per 40 dienų grąžina rinkimų užstatą jį
sumokėjusiai partijai arba asmeniui, jeigu:
1) politinės kampanijos dalyvis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatyme nustatytais terminais pateikė politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus bei
išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus;
2) kandidatai nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio arba šiurkščiai nepažeidė
Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo;
3) kandidatų sąrašas (kandidatas) rinkimuose surinko ne mažiau kaip 3 proc. atitinkamoje
rinkimų apygardoje rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.
Iš Seimo rinkimuose sumokėtų 647 355 Eur rinkimų užstatų VRK planuoja grąžinti virš 446
tūkst. Eur rinkimų užstatų, kas sudaro apie 70 proc. visų rinkimų užstatų. Ataskaitos parengimo
metu, dėl rinkimų užstatų gražinimo dešimčiai kandidatų, kurių politinės kampanijos finansavimo
ataskaitos VRK buvo pateiktos pavėluotai, numatyta apsispręsti gavus kandidatų paaiškinimus dėl
vėlavimo.
Rinkimų užstato netenkama, jei panaikinama kandidato ar kandidatų sąrašo registracija.
Taip pat tuo atveju, jei VRK nustato, jog dokumentus įteikęs asmuo neatitinka kandidatui įstatymų
keliamų reikalavimų. Negrąžintini užstatai nelieka VRK, jie pervedami į valstybės biudžetą.
Trečdalis rinkimų užstatų – 201 tūkst. Eur - dėl neįvykdytų reikalavimų negrąžintini juos
sumokėjusiems asmenims ir partijoms.
Sumokėtų rinkimų užstatų, kurių bendra suma beveik 53 tūkst. Eur, nesurinkusios 3 proc.
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, neteko šios partijos: „Drąsos kelias" politinė partija, Lietuvos
žaliųjų partija", Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), Lietuvos liaudies partija, partija „Jaunoji
Lietuva", politinė partija „Lietuvos sąrašas" ir Tautininkų sąjunga.
Beveik 147,6 tūkst. Eur rinkimų užstatų už kandidatų į Seimo narius įregistravimą
vienmandatėse rinkimų apygardose, juos sumokėję asmenys ar už minėtus asmenis sumokėjusios
partijos ar asmenys neteko:
– nesurinkus 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų (177 kandidatai),
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– laiku nepateikę pareiškinių dokumentų (2 kandidatai),
– nesurinkę reikiamo skaičiaus (ne mažiau kaip 1 tūkst.) rinkėjų parašų (4 kandidatai),
– atsisakę kandidatuoti ar panaikinus registravimą pagal partijos pareiškimą (3 kandidatai),
– išbraukus kandidatą nenurodžius nuteisimo fakto (2 kandidatai),
– pažeidus Seimo rinkimų įstatymo 5(1) straipsnį (1 kandidatas).
Negrąžintini užstatai bus pervesti į valstybės biudžetą.

3.2. Rinkėjų aktyvumas
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose rinkėjų aktyvumas buvo 50,64 proc., o 2012 m. –
52,93 proc., 2008 m. – 48,58 proc., 2004 m. – 46,8 proc.
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose rinkėjai aktyviai balsavo iš anksto – fiksuotas
rinkėjų aktyvumas 6,65 proc., o 2012 m. – 5,51 proc., 2008 m. – 3,99 proc.
2 paveikslėlis. Rinkėjų aktyvumo palyginimas
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3 paveikslėlis. Rinkėjų aktyvumas pagal amžiaus grupes

52,00%
57,80%

Nuo 75 m.

53,20%

65–74 m.
43,40%

55–64 m.

31,60%

35–44 m.

24,60%

25–34 m.

22,90%

Iki 24 m.
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

55,80%
II turas

37,00%

45–54 m.

62,60%

50,50%

I turas

44,60%

37,60%
38,10%
40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Per 2016 m. Seimo rinkimus aktyviausi buvo 55–75 metų ir vyresnio amžiaus rinkėjai.
Jaunimo iki 34 m. aktyvumas rinkimuose buvo gerokai mažesnis ir pats mažiausias tarp visų
amžiaus grupių, tačiau dvigubai didesnis negu buvo 2012 metais – 18,9 proc.
11 lentelė. Rinkėjų statistinė informacija pagal amžiaus grupes ir lytį, 2016m. spalio 9d. Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų I turo metu.

Rinkėjų

Rinkėjų

skaičius

skaičius

Amžiaus grupė

Lytis

Rinkėjų iki 24 m.

Vyrų

129344

Rinkėjų iki 24 m.

Moterų

123178

Rinkėjų 25 - 34 m.

Vyrų

222190

Rinkėjų 25 - 34 m.

Moterų

209715

Rink. 35 - 44 m.

Vyrų

200460

Rink. 35 - 44 m.

Moterų

201135

Rink. 45 - 54 m.

Vyrų

213554

Rink. 45 - 54 m.

Moterų

232644

Rink. 55 - 64 m.

Vyrų

184737

Rink. 55 - 64 m.

Moterų

231234

Rink. 65 - 74 m.

Vyrų

110691

Rink. 65 - 74 m.

Moterų

180123

Rink. nuo 75 m.

Vyrų

80854

Rink. nuo 75 m.

Moterų

193083

252522
431905
401595
446198
415971
290814
273937

Pažymėti el.
rinkėjų sąraše
ABRIS
sistemoje
47968
48219
79012
83295
82753
96215
101146
124349
100070
131979
69551
112389
52195
106187

Pažymėti el.
rinkėjų sąraše
ABRIS sistemoje

Pažymėti el.
rinkėjų sąraše
ABRIS
sistemoje
procentais

96187

38,1%

162307

37,6%

178968

44,6%

225495

50,5%

232049

55,8%

181940

62,6%

158382

57,8%
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Seimo rinkimų I ture aktyviausiai dalyvavo rinkėjai 65 – 74 m. amžiaus grupėje,
pasyviausiai – 25 – 34 amžiaus grupėje.
12 lentelė. Rinkėjų statistinė informacija pagal amžiaus grupes ir lytį, 2016m. spalio 9d. Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų II turo metu.

Rinkėjų

Rinkėjų
skaičius

Amžiaus grupė

Lytis

skaičius

Rinkėjų iki 24 m.

Vyrų

123565

Rinkėjų iki 24 m.

Moterų

117956

Rinkėjų 25 - 34 m.

Vyrų

212298

Rinkėjų 25 - 34 m.

Moterų

200381

Rink. 35 - 44 m.

Vyrų

190348

Rink. 35 - 44 m.

Moterų

191079

Rink. 45 - 54 m.

Vyrų

203760

Rink. 45 - 54 m.

Moterų

222330

Rink. 55 - 64 m.

Vyrų

177337

Rink. 55 - 64 m.

Moterų

222072

Rink. 65 - 74 m.

Vyrų

106470

Rink. 65 - 74 m.

Moterų

173485

Rink. nuo 75 m.

Vyrų

77987

Rink. nuo 75 m.

Moterų

186036

241521
412679
381427
426090
399409
279955
264023

Pažymėti el.
rinkėjų sąraše
ABRIS
sistemoje

Pažymėti el.
rinkėjų sąraše
ABRIS sistemoje

Pažymėti el.
rinkėjų sąraše
ABRIS
sistemoje
procentais

55218

22,9%

101539

24,6%

120688

31,6%

157465

37,0%

173491

43,4%

148885

53,2%

137207

52,0%

27919
27299
49302
52237
55953
64735
70914
86551
74794
98697
56746
92139
45422
91785

Seimo rinkimų II ture aktyviausiai dalyvavo rinkėjai 65-74 m. amžiaus grupėje, pasyviausiai
– rinkėjai iki 24 m.
13 lentelė. Atvykę balsuoti rinkėjai savo amžiaus grupėse
Amžiaus grupė

I turas

II turas

Sumažėjimas
procentiniais punktais

Rinkėjų iki 24 m.

38,1%

22,9%

-15,2%

Rinkėjų 25 - 34 m.

37,6%

24,6%

-13,0%

Rink. 35 - 44 m.

44,6%

31,6%

-12,9%

Rink. 45 - 54 m.

50,5%

37,0%

-13,6%

Rink. 55 - 64 m.

55,8%

43,4%

-12,3%

Rink. 65 - 74 m.

62,6%

53,2%

-9,4%

Rink. nuo 75 m.

57,8%

52,0%

-5,8%
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Pastaba: Nurodomi atvykę balsuoti rinkėjai, pažymėti ABRIS sistemoje.

Iš lentelės matyti, kad į Seimo rinkimų II turą atėjo net 15,2 % mažiau rinkėjų iki 24 m.
Lietuvoje rinkėjų aktyvumas parlamento rinkimuose yra gerokai mažesnis už rinkėjų
aktyvumą per paskutinius parlamento rinkimus Skandinavijos šalyse (Danija, 2015 m. – 85,9 proc.,
Suomija, 2015 m. – 70,1 proc., Švedija, 2014 m. – 84,6 proc., Nyderlandai, 2012 m. – 74,6 proc.),
Vokietijoje (2013 m. – 71,5 proc.) ir rinkėjų aktyvumą didelėje dalyje Vidurio ir Rytų Europos šalių
(Estija, 2015 m. – 64,2 proc., Vengrija, 2014 m. – 60,5 proc., Slovakija, 2016 m. – 59,8 proc.,
Čekija, 2013 m. – 59,5 proc., Latvija, 2014 m. – 58,8 proc.). Lietuvai artimas rinkėjų aktyvumas
Lenkijoje (2015 m. – 50,9 proc.), Bulgarijoje (2013 m. – 51,3 proc.), Slovėnijoje (2014 m. – 51,7
proc.).
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų pirmajame ture daugiamandatėje rinkimų apygardoje
buvo rasti 52 469 (4,12 proc.) negaliojantys biuleteniai, o vienmandatėse apygardose – 72 788 (5,72
proc.). Per 2012 m. Seimo rinkimus daugiamandatėje rinkimų apygardoje – 57 928 (4,23 proc.)
negaliojantys biuleteniai, vienmandatėse apygardose – 77 936 (5,69 proc.); per 2008 m. Seimo
rinkimus pirmajame ture daugiamandatėje apygardoje – 73 239 (5,59 proc.) negaliojantys
biuleteniai, o vienmandatėse apygardose – 81 581 (6,23 proc.).

3.3. Seimo rinkimų rezultatai
Daugiamandatėje rinkimų apygardoje rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo
daugiau kaip vienas ketvirtadalis visų rinkėjų. Partijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių
mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 5 procentai
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Jungtinis kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų
(dalyvauja skirstant mandatus) tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 7 procentai rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų. Jeigu už sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, yra balsavę mažiau kaip
60 procentų visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, teisę dalyvauti skirstant mandatus įgyja tas lig
šiol skirstant mandatus nedalyvavęs sąrašas (sąrašai, jeigu už juos balsavo vienodas rinkėjų
skaičius), už kurį balsavo daugiausia rinkėjų. Tokiu pat būdu kandidatų sąrašų, turinčių teisę
dalyvauti skirstant mandatus, skaičius didinamas ir toliau iki tokio jų skaičiaus, kada už kandidatų
sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, yra balsavę ne mažiau kaip 60 procentų visų rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų.
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Mandatai kandidatų sąrašams paskirstomi pagal tai, kiek balsų gavo kiekvienas jų taikant
kvotų ir liekanų metodą. Apskaičiuojama kvota - tai yra, kiek balsų reikia 1 mandatui gauti. Ji lygi
rinkėjų balsų, kuriuos gavo sąrašai, dalyvaujantys skirstant mandatus, sumai, padalytai iš 70. Jei
dalijant gaunama liekana, dalmuo padidinamas vienetu. Už kiekvieną sąrašą paduotų balsų skaičius
dalijamas iš kvotos. Gautas sveikasis dalmuo yra mandatų skaičius, tenkantis kiekvienam sąrašui
pagal kvotą, o šio dalijimo liekanos naudojamos likusiems mandatams paskirstyti pagal liekanas.
Dėl to visų sąrašų pavadinimai surašomi iš eilės, kurioje po paskutiniojo toliau eina pirmasis, pagal
jiems atitekusias dalijimo liekanas, pradedant didžiausiąja. Jei dviejų sąrašų liekanos yra lygios,
pirmiau yra įrašomas tas sąrašas, kuris gavo daugiau rinkėjų balsų, o jeigu ir šie skaičiai lygūs,
pirmiau įrašomas tas, kuris yra gavęs daugiau mandatų visose vienmandatėse apygardose. Jeigu ir
mandatų gauta po lygiai, pirmiau įrašomas sąrašas su mažesniu rinkimų numeriu. Nepadalyti kvotų
metodu mandatai po vieną padalijami sąrašams pagal eilę, pradedant tuo sąrašu, kuris buvo įrašytas
pirmasis. Jei kuriam nors sąrašui tektų didesnis mandatų skaičius, nei sąraše yra kandidatų, tai šie
mandatai padalijami kitiems sąrašams, tęsiant toliau jų dalijimą liekanų metodu. Viename sąraše
kandidatai gauna mandatus ta eilės tvarka, kurią nustato Vyriausioji rinkimų komisija, nustačiusi
kandidatų reitingą. Sąraše praleidžiami tie kandidatai, kurie buvo išrinkti vienmandatėse
apygardose. Jeigu partija, koalicija kartu su pareiškiniais dokumentais įteikia prašymą, kad jų
kandidatų reitingas nebūtų nustatomas, apie tai iš anksto pranešama rinkėjams, nurodoma rinkimų
biuletenyje ir kandidatų reitingas neskaičiuojamas, o įregistruota kandidatų eilė sąraše laikoma
galutine.
Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas kandidatas, jeigu rinkimuose dalyvavo
ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų ir tas kandidatas
gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau
kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas
kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos
rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir
Seimo narys nebuvo išrinktas, po dviejų savaičių nuo rinkimų dienos rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame dalyvauja du kandidatai, gavę daugiausia balsų. Pakartotinio balsavimo datą
Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia kartu su rinkimų rezultatais. Per pakartotinį balsavimą
išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiau balsų, neatsižvelgiant į rinkimuose dalyvavusių rinkėjų
skaičių. Jeigu abu kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, Seimo nariu tampa tas kandidatas, kuris
pirmą kartą balsuojant buvo gavęs daugiau balsų. Jeigu abu kandidatai pirmą kartą balsuojant buvo
gavę vienodą balsų skaičių, Seimo nariu tampama burtais. Jeigu rinkimuose dalyvavo vienas arba
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du kandidatai ir Seimo narys nebuvo išrinktas, rinkimai laikomi neįvykusiais ir rengiami
pakartotiniai rinkimai.
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose daugiamandatėje apygardoje dalyvavo 1 273 427
rinkėjai (arba 50,64 proc. visų rinkėjų), o vienmandatėse apygardose pirmame ture – 1 272 234
rinkėjai (arba 50,61 proc. visų rinkėjų). Aktyvumas šiais rinkimais, palyginti su 2012 m. spalio
14 d. Seimo rinkimais, yra 2 procentais sumažėjęs daugiamandatėje apygardoje ir vienmandatėje
apygardoje pirmame rinkimų ture, kai 2012 m. atitinkamai balsavo 1 370 014 rinkėjai (arba 52,93
proc. visų rinkėjų) ir 1 369 909 rinkėjai (arba 52,92 proc. visų rinkėjų). Antrame rinkimų ture
šiuose rinkimuose aktyvumas buvo didesnis už praeitų Seimo rinkimų antrojo turo aktyvumą ir
buvo 38,1 proc., 2012 m. Seimo rinkimų antrojo turo aktyvumas siekė 35,91 proc. Pastebėtina, kad
2016 m. Seimo rinkimuose buvo registruota 73 761 rinkėju mažiau, negu jų buvo registruota 2012
m. Pagal paduotus pirmumo balsus yra paskirstomi mandatai tarp išsikėlusių kandidatų ir kandidatų
sąrašų. Kandidatų sąrašų eilės nustatomos pagal rinkėjų paduotus pirmumo balsus. Tai yra
rinkėjams suteikta teisė nustatyti kandidatų sąrašų eilę balsuojant. Rinkėjai aktyviai naudojosi savo
teise už pasirinktus kandidatus paduoti pirmumo balsus. Kiekvienas rinkėjas pagal Seimo rinkimų
įstatymą gali paduoti iki 5 pirmumo balsų.
14 lentelė. Rezultatai daugiamandatėje apygardoje
Paduotų balsų skaičius

Partija, koalicija
VRK
sut.
Nr

Pavadinimas

apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo
dalyvavusių
rinkėjų

Mandatų
skaičius

233285

42990

276275

21,7

20

242835

31273

274108

21,53

19

6

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys
demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1

Lietuvos socialdemokratų partija

157114

26483

183597

14,42

13

7

98506

16855

115361

9,06

8

60028

9782

69810

5,48

5

56769

11048

67817

5,33

5

68812

8302

77114

6,06

8

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos lenkų rinkimų akcijaKrikščioniškų šeimų sąjunga
Partija Tvarka ir teisingumas
Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko
koalicija (Lietuvos centro partija, Lietuvos
pensininkų partija)
Darbo partija

48939

10681

59620

4,68

3

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

23497

3777

27274

2,14

12

Lietuvos žaliųjų partija

21861

2866

24727

1,94

13

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

19738

2228

21966

1,72

10

Lietuvos liaudies partija

11188

1663

12851

1,01

2

11
5
14
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Paduotų balsų skaičius

Partija, koalicija
VRK
sut.
Nr
4
9

Pavadinimas
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija
„Prieš korupciją ir skurdą“ (Partija „Jaunoji
Lietuva“, Tautininkų sąjunga)
„Drąsos kelias“ politinė partija
Iš viso:

apylinkėse

paštu

iš viso

% nuo
dalyvavusių
rinkėjų

5765

1102

6867

0,54

2995

503

3498

0,27

1051332

169553

1220885

Mandatų
skaičius

70

Išrinkti Seimo nariai
2016 m. Seimo rinkimuose buvo išrinktas 141 Seimo narys. Pirmo rinkimų turo metu
daugiamandatėje apygardoje išrinkta 70 Seimo narių ir 3 Seimo nariai vienmandatėse apygardose.
Antro rinkimų turo metu vienmandatėse apygardose išrinkti 68 Seimo nariai. Iš 2012-2016 m.
kadencijos Seimo narių perrinkti 59 Seimo nariai. 77 Seimo nariai į šias pareigas išrinkti pirmą
kartą. 5 asmenys į Seimą išrinkti po pertraukos. Šiemet į Seimą išrinkti 39 savivaldybių tarybų
nariai. Neišrinktas nei vienas meras. Vidutinis išrinkto Seimo nario amžius – 51,5 metų, taigi šis
Seimas metais jaunesnis. 2012 m. Seimo narių vidutinis amžius 52,8 metai. Į naująjį Seimą išrinkta
111 vyrų ir 30 moterų. Lyginant su 2012 m., moterų skaičius Seime sumažėjo trimis moterimis.
Daugiausia moterų, – 11 yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje.
Vyriausi Seimo nariai: 75 metų Juozas Imbrasas (Partija Tvarka ir teisingumas) ir 73 metų
Antanas Vinkus (Lietuvos socialdemokratų partija). Jauniausiais Seimo nariais išrinkti Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai (26 metų) – Rūta Miliūtė ir Virginijus Sinkevičius. Dauguma
visų kandidatų yra vedę arba susituokę ir turi vaikų.
15 lentelė. Išrinkti Seimo nariai
Kandidatas
VIDA AČIENĖ
MANTAS ADOMĖNAS
VIRGILIJUS ALEKNA
RIMAS ANDRIKIS
ARVYDAS ANUŠAUSKAS
AUŠRINĖ ARMONAITĖ
AUDRONIUS AŽUBALIS
VALIUS ĄŽUOLAS
KĘSTUTIS BACVINKA
VYTAUTAS BAKAS
LINAS BALSYS
KĘSTUTIS BARTKEVIČIUS

Apygarda
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
39. Akmenės-Mažeikių
66. Garliavos
Daugiamandatė
11. Panerių
38. Mažeikių

Partijos, koalicijos pavadinimas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Partija Tvarka ir teisingumas
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos žaliųjų partija
Partija Tvarka ir teisingumas
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Kandidatas
MINDAUGAS BASTYS
RIMA BAŠKIENĖ
JUOZAS BAUBLYS
JUOZAS BERNATONIS
AGNĖ BILOTAITĖ
RASA BUDBERGYTĖ
VALENTINAS BUKAUSKAS
GUODA BUROKIENĖ
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS
PETRAS ČIMBARAS
VIKTORIJA ČMILYTĖNIELSEN
RIMANTAS JONAS DAGYS
IRENA DEGUTIENĖ
ALGIMANTAS DUMBRAVA
JUSTAS DŽIUGELIS
AURIMAS GAIDŽIŪNAS
VITALIJUS GAILIUS
DAINIUS GAIŽAUSKAS
ARŪNAS GELŪNAS
EUGENIJUS GENTVILAS
SIMONAS GENTVILAS
KĘSTUTIS GLAVECKAS
PETRAS GRAŽULIS
ARŪNAS GUMULIAUSKAS
JUOZAS IMBRASAS
STASYS JAKELIŪNAS
JONAS JARUTIS

Apygarda
64. Zanavykų
45. Kuršėnų-Dainų
70. Varėnos-Trakų
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
40. Telšių
28. Aukštaitijos
Daugiamandatė
54. Molėtų-Širvintų

Partijos, koalicijos pavadinimas
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija

Daugiamandatė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Daugiamandatė
Daugiamandatė
52. Visagino-Zarasų
Daugiamandatė
44. Radviliškio
46. Žiemgalos
29. Marijampolės
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė

ZBIGNEV JEDINSKIJ

Daugiamandatė

SERGEJUS JOVAIŠA
EUGENIJUS JOVAIŠA
RASA JUKNEVIČIENĖ
VYTAUTAS JUOZAPAITIS
RIČARDAS JUŠKA
VYTAUTAS KAMBLEVIČIUS
DARIUS KAMINSKAS
RAMŪNAS KARBAUSKIS
LAURYNAS KASČIŪNAS
DAINIUS KEPENIS
VYTAUTAS KERNAGIS
GRETA KILDIŠIENĖ
GINTAUTAS KINDURYS
GEDIMINAS KIRKILAS
ALGIMANTAS KIRKUTIS

Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
62. Jurbarko-Pagėgių
Daugiamandatė
43. Kėdainių
14. Šilainių
Daugiamandatė
21. Marių
5. Fabijoniškių
49. Anykščių-Panevėžio
53. Nalšios
Daugiamandatė
20. Baltijos

VANDA KRAVČIONOK

Daugiamandatė

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Partija Tvarka ir teisingumas, išsikėlė pats
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Partija Tvarka ir teisingumas
Išsikėlė pats
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
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Kandidatas
DAINIUS KREIVYS
ASTA KUBILIENĖ
ANDRIUS KUBILIUS
GABRIELIUS LANDSBERGIS
TADAS LANGAITIS
JONAS LIESYS
LINAS ANTANAS
LINKEVIČIUS

Apygarda
12. Verkių
Daugiamandatė
Daugiamandatė
13. Centro-Žaliakalnio
Daugiamandatė
58. Trakų-Vievio

Partijos, koalicijos pavadinimas
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Daugiamandatė

Lietuvos socialdemokratų partija

MICHAL MACKEVIČ

Daugiamandatė

MYKOLAS MAJAUSKAS
AUŠRA MALDEIKIENĖ
BRONIUS MARKAUSKAS
RAIMUNDAS MARTINĖLIS
KĘSTUTIS MASIULIS
BRONISLOVAS MATELIS
LAIMUTĖ MATKEVIČIENĖ
ANTANAS MATULAS
KĘSTUTIS MAŽEIKA
RŪTA MILIŪTĖ
RADVILĖ MORKŪNAITĖMIKULĖNIENĖ

2. Senamiesčio
4. Žirmūnų
31. Gargždų
50. Sėlos
Daugiamandatė
26. Nevėžio
59. Kaišiadorių-Elektrėnų
47. Pasvalio-Pakruojo
63. Sūduvos
Daugiamandatė

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Išsikėlė pats
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Išsikėlė pats
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Daugiamandatė

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

JAROSLAV NARKEVIČ

Daugiamandatė

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga

ALFREDAS STASYS
NAUSĖDA
MONIKA NAVICKIENĖ
ARVYDAS NEKROŠIUS
PETRAS NEVULIS
AUŠRINĖ NORKIENĖ
JUOZAS OLEKAS

32. Šilutės

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

10. Naujosios Vilnios
42. Raseinių-Kėdainių
Daugiamandatė
34. Tauragės
Daugiamandatė

ČESLAV OLŠEVSKI

57. Medininkų

ANDRIUS PALIONIS
AUŠRA PAPIRTIENĖ
ŽYGIMANTAS PAVILIONIS
VIRGILIJUS PODERYS
RAMINTA POPOVIENĖ
VIKTORAS PRANCKIETIS

67. Prienų-Birštono
15. Kalniečių
1. Naujamiesčio
Daugiamandatė
Daugiamandatė
65. Raudondvario
19. AleksotoVilijampolės
Daugiamandatė
51. Utenos
23. Danės
Daugiamandatė
Daugiamandatė
41. Kelmės-Šiaulių
Daugiamandatė

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

MINDAUGAS PUIDOKAS
KĘSTUTIS PŪKAS
EDMUNDAS PUPINIS
NAGLIS PUTEIKIS
VYTAUTAS RASTENIS
JURGIS RAZMA
JUOZAS RIMKUS
VIKTORAS RINKEVIČIUS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Partija Tvarka ir teisingumas
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos centro partija, išsikėlė pats
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
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Kandidatas

Apygarda

IRINA ROZOVA

Daugiamandatė

JULIUS SABATAUSKAS
ALGIMANTAS
SALAMAKINAS
PAULIUS SAUDARGAS
VALERIJUS SIMULIK
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
RIMANTAS SINKEVIČIUS
ALGIRDAS SYSAS
GINTARĖ SKAISTĖ
ARTŪRAS SKARDŽIUS
SAULIUS SKVERNELIS
KĘSTUTIS SMIRNOVAS
LAURAS STACEVIČIUS
ANDRIEJUS STANČIKAS
LEVUTĖ STANIUVIENĖ
KAZYS STARKEVIČIUS
GINTARAS STEPONAVIČIUS
ZENONAS STREIKUS
ALGIS STRELČIŪNAS
DOVILĖ ŠAKALIENĖ
RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ
ROBERTAS ŠARKNICKAS
STASYS ŠEDBARAS
IRENA ŠIAULIENĖ
AUDRYS ŠIMAS
INGRIDA ŠIMONYTĖ
AGNĖ ŠIRINSKIENĖ

Daugiamandatė

Partijos, koalicijos pavadinimas
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija

Daugiamandatė

Lietuvos socialdemokratų partija

7. Justiniškių
24. Saulės
6. Šeškinės
60. Jonavos
Daugiamandatė
Daugiamandatė
Daugiamandatė
8. Karoliniškių
68. Vilkaviškio
16. Dainavos
Daugiamandatė
37. Kuršo
Daugiamandatė
Daugiamandatė
71. Lazdijų-Druskininkų
9. Lazdynų
Daugiamandatė
Daugiamandatė
30. Alytaus
Daugiamandatė
Daugiamandatė
48. Biržų-Kupiškio
3. Antakalnio
Daugiamandatė

LEONARD TALMONT

56. Šalčininkų-Vilniaus

RITA TAMAŠUNIENĖ

55. Nemenčinės

TOMAS TOMILINAS
STASYS TUMĖNAS
POVILAS URBŠYS
GINTARAS VAIČEKAUSKAS
PETRAS VALIŪNAS
EGIDIJUS VAREIKIS
JONAS VARKALYS
JUOZAS VARŽGALYS
GEDIMINAS VASILIAUSKAS
AURELIJUS VERYGA
VIRGINIJA VINGRIENĖ
ANTANAS VINKUS
EMANUELIS ZINGERIS
REMIGIJUS ŽEMAITAITIS
ROKAS ŽILINSKAS

Daugiamandatė
25. Aušros
27. Vakarinė
22. Pajūrio
69. Dzūkijos
Daugiamandatė
35. Plungės
61. Ukmergės
17. Petrašiūnų
18. Panemunės
Daugiamandatė
36. Kretingos-Palangos
Daugiamandatė
33. Pietų Žemaitijos
Daugiamandatė

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų
sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Išsikėlė pats
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Partija Tvarka ir teisingumas
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
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Rinkėjų balsavimo pokyčiai ir balsų pasiskirstymas (persiskirstymas) partijoms atspindi
rinkimų sistemos stabilumą, taip pat galimybes suformuoti stabilią parlamentinę daugumą ir
užtikrinti paramą koalicinei vyriausybei. Lietuvos partinės sistemos stabilumas / nestabilumas visą
laiką buvo priklausomas nuo to, kaip kito rinkėjų parama „tradicinėms“ partijoms.
16 lentelė. Politinių partijų gauti mandatai vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose,

Išsikėlę
patys

PP
“LS“

LŽP

LLS(L)

DP

LCP

PTT

LLRAKŠS

LRLS

LSDP

LVŽS

TS-LKD

2016 m.

VIENMANDATĖS RINKIMŲ APYGARDOS
I rinkimų turas
1v

2v

1v

2v

1v

2v

1v

2v

22

22

20

20

10

12

3

8

1
10

35

20

19

31

54

1v

2v

3 / 1

1v

2v

1v

2v

1v

2v

1v

2v

1v

2v

1v

2v

1v

2v

4

0

1

0

3

3

-

2

-

1

1

-

3

2

I ture išrinkti: Č.Olševski (LLRA-KŠS), I.Šimonytė (TS-LKD), L.Talmont (LLRA-KŠS)
2
II rinkimų turas
4
6
1
3
1
2
1
DAUGIAMANDATĖ RINKIMŲ APYGARDA
13
8
5
5
1
IŠ VISO (VIENMANDATĖS IR DAUGIAMANDATĖS APYGARDOS)
17
14
8
8
1
2
1

1

4

1

-

1

4

Paaiškinimai. Išrinkti išsikėlę patys: D. Kaminskas (IP), R. Martinėlis (PTT), B. Matelis (LVŽS), P.
Urbšys (LVŽS).
Lentelės šaltinis:
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento
Tyrimų skyriaus parengta analitinė apžvalga 16/76.
Palyginti su 2012 m. įvykusiais rinkimais, 2016 m. galutiniai Seimo rinkimų rezultatai
ypatingi tuo, kad antrasis rinkimų turas iš esmės pakoregavo rinkimuose pirmavusių partijų
eiliškumą ir nulėmė didelį rinkimuose pirmąją vietą užėmusios partijos atotrūkį nuo kitų partijų.
Būtent skirtumas tarp pirmąją vietą rinkimuose užėmusios LVŽS ir antrąja likusios TS-LKD – 23
mandatai (2012 m. skirtumas tarp pirmosios ir antrosios partijų (LSDP ir TS-LKD) buvo 5
mandatai).
Rinkimuose dalyvaujančių ir į parlamentą išrenkamų partijų skaičius yra svarbūs partinės
sistemos, kartu ir parlamento stabilumo kriterijai. Šie rodikliai, galima sakyti, nuo 2004 m. yra
daugiau mažiau nusistovėję.
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17 lentelė. Politinių partijų ir visuomeninių organizacijų dalyvavimas rinkimuose ir išrenkamumas
į parlamentą.
Parlamento
kadencija
(pradžia)
1990 m.
1992 m.
1996 m.
2000 m.
2004 m.
2008 m.
2012 m.
2016 m.

Įregistruotų partijų,
visuom. org. skaičius
partijos
7
11
33
39
36
38
45
38*

visuom. org.
3
31
–
–
–
–
–
–

Rinkimuose dalyvavusių
partijų, visuom. org. sk.

Išrinktų partijų,
visuom. org. skaičius
(partijų atstovų skaičius)

partijos
7
7 (17**)
28 (24)
27 (15)
20 (15)
20 (16)
31 (18)
22 (16)

partijos
6
6
14
19
11
11
10
11

visuom. org.
3
15
–
–
–
–
–
–

visuom. org.
3
8
–
–
–
–
–
–

Paaiškinimai. * 12 politinių partijų vykdomos likvidavimo procedūros; ** skliausteliuose
nurodomas rinkimuose dalyvauti įgijusių teisę (rinkimams įregistruotų) partijų (koalicijas
sudariusių partijų) skaičius
Lentelės šaltinis:
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento
Tyrimų skyriaus parengta analitinė apžvalga 16/76.
4 paveikslėlis. Seimo narių perrenkamumas, 1992–2016 m.

Lentelės šaltinis:
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento
Tyrimų skyriaus parengta analitinė apžvalga 16/76.
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2016 m. Seimo rinkimuose kitai (naujai) kadencijai perrinkta žymiai mažiau Seimo narių,
negu 2012 m. (atitinkamai 59 ir 76); 2008 m. buvo perrinkti 73 (51,7 proc.) Seimo nariai, 2004 m. –
58 (41,1 proc.), 2000 m. – 39 (28 proc.), 1996 m. – 53 (37 proc.), 1992 m. – 44 (31 proc.).
2016 m. daugiamandatėje apygardoje naujai kadencijai buvo perrinkti 39 Seimo nariai (27,6
proc. nuo visų Seimo narių). Vienmandatėse apygardose naujai kadencijai buvo išrinkta, t. y.
perrinkta, 20 Seimo narių (14,2 proc. nuo visų išrinktų Seimo narių). Beje, šiuose Seimo rinkimuose
perrinkimo nesiekė 8 Seimo nariai: S. Brundza, P. Gylys, J. Kondrotas, K. Kuzminskas, V.
Matulevičius, A. Stancikienė, V. Vonžutaitė, P. Žeimys.
Visose kadencijose daugiausia būdavo Seimo narių, įgijusių inžinerinį išsilavinimą, ne
išimtis ir 2016–2020 m. kadencijos Seimas. Taip pat galima pastebėti, kad po šių rinkimų sumažėjo
išrinktų Seimo narių, turinčių ekonominį ir teisinį išsilavinimą, bei išaugo žemės ūkio specialistų ir
politikos mokslų atstovų skaičius.
5 paveikslėlis. Išrinktų Seimo narių išsilavinimas

Paaiškinimai. Jeigu išrinkto Seimo nario kandidato anketoje ar biografijoje nurodomos
įgytos skirtingos bakalauro ir magistro laipsnio specialybės, tuomet nurodomi du ar daugiau įgyti
išsilavinimai. 2016 m. rinkimuose 9 išrinkti Seimo nariai kandidato anketoje ar biografijoje
nenurodė įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
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Lentelės šaltinis:
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento
Tyrimų skyriaus parengta analitinė apžvalga 16/76.
18 lentelė. Trys vyriausi nariai
Gimimo diena
1941-01-08
1942-12-25
1949-04-30

Amžius metais
75
74
67

Kandidatai
JUOZAS IMBRASAS
ANTANAS VINKUS
KĘSTUTIS GLAVECKAS

D sąrašas
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kandidatai
RŪTA MILIŪTĖ
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
AUŠRINĖ ARMONAITĖ

D sąrašas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

19 lentelė. Trys jauniausi nariai
Gimimo diena
1990-11-27
1990-11-04
1989-05-26

Amžius metais
26
26
27

20 lentelė. Seimo narių pasiskirstymas pagal lytį
2016 metais

Lytis
Moterys
Vyrai
Iš viso

skaičius
30
111
141

2012 metais
procentas
21%
79%
100%

skaičius
33
107
140

procentas
24%
76%
100%

Išrinktų 2016 m. Seimo narių amžiaus vidurkis – 51,5 metai, kai tuo tarpu 2012 m. – 52,8
metai. 2016 -2020 m. kadencijos Seimo nariai vidutiniškai 1,3 metais jaunesni nei 2012 – 2016 m.
kadencijos Seimo nariai.
21 lentelė. Išrinkti 59 2012 -2016 m. kadencijos Seimo nariai
Partija
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Darbo partija
Lietuvos centro partija
Lietuvos žaliųjų partija
Iš viso

20
14
7
5
5
4
2
1
1
59
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22 lentelė. Išrinkti 39 buvę savivaldybių tarybų nariai
Partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga
Išsikėlė pats - DARIUS KAMINSKAS (Kėdainių rajono tarybos narys)
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

25
5
3
3
2
1

Iš viso

39

23 lentelė. Išrinktų Seimo narių skaičius pagal savivaldybes
Savivaldybė, kurios tarybos narys išrinktas Seimo
nariu
Vilniaus miesto
Kauno miesto
Biržų rajono
Šiaulių miesto
Plungės rajono
Tauragės rajono
Alytaus miesto
Druskininkų
Šilutės rajono
Ignalinos rajono
Utenos rajono
Jurbarko rajono
Akmenės rajono
Radviliškio rajono
Alytaus rajono
Skuodo rajono
Šakių rajono
Kauno rajono
Šiaulių rajono
Kėdainių rajono
Švenčionių rajono
Klaipėdos miesto
Ukmergės rajono
Klaipėdos rajono
Varėnos rajono
Kupiškio rajono
Vilniaus rajono
Marijampolės
Panevėžio rajono
Iš viso

Seimo narių skaičius
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
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Apie 27,66 % išrinktų Seimo narių sudaro asmenys, kurie prieš kandidatavimą buvo
savivaldybių tarybų nariais.

4. RINKIMŲ AGITACIJA
Politinių partijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymo 2
straipsnio 19 punkte nustatyta, kad rinkimų (referendumo) agitacija tai per rinkimų (referendumo)
agitacijos kampanijos etapą (t. y. laikotarpį, kuris prasideda įstatymų nustatyta tvarka paskelbus
rinkimų datą arba VRK įregistravus piliečių referendumo iniciatyvinę grupę, arba pateikus Seimui
Seimo narių grupės siūlymą paskelbti referendumą ir baigiasi praėjus 100 dienų nuo rinkimų
(pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos arba VRK įstatymų
nustatyta tvarka priėmus sprendimą pripažinti referendumo paskelbimo iniciatyvą nutraukta ir (ar)
pripažinti parašų rinkimą nutrauktu) politinei reklamai skleisti skirta veikla, kuria siekiama paveikti
rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume. Informacija apie vykstančius rinkimus ar
referendumą, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, dokumentus,
kuriuos būtina turėti balsuojant, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama
nedalyvauti rinkimuose ar referendume, balsuoti už ar prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą arba
referendumui teikiamo sprendimo priėmimą, rinkimų (referendumo) agitacija nelaikoma.
Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad rinkimų agitacija gali būti
įvairių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Konstituciją ir įstatymus, prieštarauja moralei,
teisingumui ar visuomenės darnai, neatitinka sąžiningų ir garbingų rinkimų. Rinkimų agitacija
galima skleisti ir specialiai tam skirtose televizijos ir radijo laidose. Seimo rinkimų įstatymo 51
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad VRK paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatams
suteikiama teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Rinkimų agitacijai
skirtų laidų rengimo taisykles tvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų
trukmę ir laiką nustato VRK, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovu. Ji taip
pat paskirsto laidų laiką taip, kad nebūtų pažeisti šie lygiateisiškumo principai: tarp kandidatų
sąrašų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, tarp vienmandačių rinkimų apygardų, tarp kandidatų
vienmandatėje rinkimų apygardoje. Kandidatų diskusijos per radiją ir televiziją finansuojamos
valstybės biudžeto lėšomis iš VRK skirtų asignavimų. VRK įstatymų nustatyta tvarka parenka
diskusijų laidų rengėjus bei transliuotojus ir patvirtina diskusijų rengimo taisykles. Diskusijose
dalyvaujančių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių grupės (iš dviejų ir daugiau asmenų)
sudaromos tarpusavio susitarimu, o kai jo nėra, – burtais. Savo iniciatyva diskusijų laidas,
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laikydamiesi Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo nuostatų, turi teisę
rengti visi transliuotojai.
Įstatymų leidėjas Seimo rinkimų įstatyme yra numatęs ir tam tikrų rinkimų agitacijos
ribojimų. Pavyzdžiui, rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama
likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus nuolatinę
vaizdinę agitaciją, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui. Rinkimų agitacijos
draudimo laikotarpiu ir 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. Politinė reklama ant transporto priemonių nelaikoma
stacionaria, todėl tokia politinės reklamos forma negalima rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu,
kurio metu nuo tokių transporto priemonių politinė reklama turi būti nuimta, arba tokie automobiliai
negali būti naudojami ir laikomi viešose vietose.
Siekiant išvengti situacijų, kai valstybės ar savivaldybių įstaigose dirbantys tarnautojai,
asmeninių tikslų vedini, gali siekti paveikti rinkėjų apsisprendimą rinkimuose, įstatymų leidėjas
Seimo rinkimų įstatyme yra numatęs draudimą bet kam naudotis tarnybine padėtimi valstybės ar
savivaldybių institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip pat valstybinėse ar savivaldybių
visuomenės informavimo priemonėse vykdant bet kokią rinkimų agitaciją, pavesti tai daryti kitiems
asmenims ar kaip nors kitaip, naudojantis tarnybine padėtimi, bandyti paveikti rinkėjų valią.
Valstybės, savivaldybių pareigūnams, valstybės tarnautojams draudžiama naudotis tarnybine
padėtimi sudaryti sau ar partijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas. Šio draudimo nesilaikęs
asmuo gali būti patrauktas administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta
tvarka.
Be to, nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio
pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus,
dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba)
balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų
sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų
valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais,
ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę. Asmenys, smurtu, apgaule, grasinimais,
papirkimu arba kitu būdu trukdantys rinkėjams įgyvendinti teisę rinkti ir būti išrinktiems į Seimą,
organizuoti ir vykdyti rinkimų agitaciją, pažeidę rinkimų agitacijos tvarką, atsako pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.
Kaip minėta, rinkimų agitacija galima įvairiais būdais, formomis ir priemonėmis. Politinė
reklama yra viena iš plačiausiai naudojamų rinkimų agitacijos formų. Politinių partijų finansavimo
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ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje pateikiama politinės reklamos sąvokos
apibrėžtis – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos
dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai
politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama
paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu
propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos
dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa. Be to, siekiant išvengti įvairių spekuliacijų, Seimo
rinkimų įstatyme yra pateikiama, kas nelaikoma politine reklama. Politine reklama nelaikomi ne
politinės kampanijos laikotarpiu skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie
valstybės politikų, politinių partijų, jų valdymo organų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais
pranešimais yra agituojama per būsimą politinę kampaniją balsuoti valstybės politiko, politinės
partijos ar jos nario interesais arba už tokius pranešimus yra atsilyginama ar numatoma atsilyginti ir
politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai
pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą, informacija, kuria neraginama
nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą, tai
reiškia, kad visa, kas nepatenka į šį apibrėžimą, nėra laikytina įprastinio pobūdžio informacija ir
gali būti prilyginta politinei reklamai.
Greta politinės reklamos sąvokos apibrėžties, Seimo rinkimų įstatyme yra pateikiama
išorinės politinės reklamos sąvokos apibrėžtis. Išorinė politinė reklama suprantama kaip vaizdo ar
garso priemonėmis viešai skleidžiama politinė reklama. Išorine politine reklama taip pat laikoma
politinė reklama, skelbiama viešose vietose, pastatuose, transporto priemonėse.
Politinės kampanijos laikotarpiu politinei reklamai taikomi tam tikri reikalavimai. Politinės
kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik
pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK.
Politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti teikiami,
keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio
pradžios politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti pakeisti tik su VRK sutikimu. VRK
įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje. Žinoma, viešosios informacijos rengėjai ar
skleidėjai gali atsisakyti skleisti politinę reklamą, kurioje yra kitas politines partijas ar politinės
kampanijos dalyvius kompromituojančios medžiagos, jeigu atsisakoma prisiimti galimas
atsakomosios nuomonės paskleidimo išlaidas. Be kita ko, įstatymų leidėjas yra pažymėjęs, jog
politinei reklamai, be specialių reikalavimų, taikomi ir Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatyme reklamai nustatyti principai ir reikalavimai. Be to, Seimo rinkimų įstatymo
15 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti
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teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos
informacijos. Taigi, politinės reklamos skleidimas per visuomenės informavimo priemones galimas
tik aiškiai apibrėžtais konkrečiais atvejais.
Politinės reklamos skleidimui taikomi ne tik tam tikri reikalavimai, bet ir galioja draudimai.
Pavyzdžiui, draudžiama skleisti politinę reklamą, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėtą
pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėtą nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Įstatymų leidėjas
yra numatęs, jog visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skleisti politinę reklamą
pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje ir (ar) jeigu jos paskleidimas prieštarauja
Konstitucijai ir įstatymams. Be to, rinkimų agitacijos kampanijos etapu draudžiama skleisti politinę
reklamą neatlygintinai, išskyrus diskusijų laidas per televiziją, diskusijų laidas ir ne trumpesnius
kaip 30 sekundžių agitacinius siužetus, kuriuose politinės kampanijos dalyvis informuoja apie
politinę programą arba kalba aktualiais visuomenei klausimais.
Įstatymų leidėjas kaip ir visuomenės informavimo priemonėse skleidžiamai politinei
reklamai, taip ir išorinei politinei reklamai numato tam tikrus ribojimus. Draudžiama įrengti ir
skleisti išorinę politinę reklamą: 1) ant statinių, kuriuose veikia valstybės valdžios, teisėsaugos,
kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos; 2) valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų
įmonių naudojamose viešojo transporto priemonėse ir ant jų, išskyrus atvejus, kai reklamos plotai ar
vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems
valstybės ar savivaldybių įmonės negali daryti tiesioginio ar netiesioginio lemiamo poveikio; 3)
automobilių keliuose ir jų sanitarinės apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti
technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą, akinti eismo
dalyvius, atitraukti jų dėmesį ir taip kelti pavojų eismo dalyviams, taip pat draudžiama naudoti
reklamą, imituojančią kelio ženklus; 4) ant skulptūrų ir paminklų; 5) 50 metrų atstumu aplink
pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa; 6) neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ar
kuriuose ji įrengiama, savininko sutikimo. Siekiant saugoti ir puoselėti kultūros vertybes, išorinė
politinė reklama saugomose teritorijose ir nekilnojamosiose kultūros vertybėse, taip pat jų
teritorijose leidžiama tik suderinus su valstybės įstaiga, atsakinga už kultūros vertybių apsaugą, ir
saugomos teritorijos steigėjo įgaliota įstaiga. Pareiga nuimti išorinę politinę reklamą tenka išorinę
politinę reklamą paskelbusiam asmeniui.
Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnyje nustatyta, kad už rinkimų agitacijos draudimo
pažeidimą likus 30 valandų iki Seimo rinkimų pradžios, taip pat rinkimų dieną, atsakingiems
asmenims, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2072 straipsnio nuostatomis,
gali būti taikoma bauda nuo 144 iki 289 Eur, o rinkimų komisijų nariams arba kitiems pareigūnams,
taip pat rinkimų stebėtojams nuo 289 iki 1 158 Eur. Tokia pati veika, padaryta visuomenės
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informavimo priemonėse, užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjo ar platintojo vadovui arba
kitam už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingam
asmeniui nuo 2 896 iki 14 481 Eur. Rinkimų įstatymuose numatytos rinkimų agitacijos tvarkos
pažeidimas užtraukia baudą nuo 57 iki 144 Eur, rinkimų komisijų nariams arba kitiems
pareigūnams, taip pat rinkimų stebėtojams nuo 202 iki 868 Eur, politinės kampanijos dalyviams ar
politinės partijos, kuri yra politinės kampanijos dalyvė, pirmininkui nuo 289 iki 1 158 Eur. Tokia
pati veika, jeigu dėl to rinkimai pripažinti negaliojančiais užtraukia baudą nuo 289 iki 1 448 Eur,
rinkimų komisijų nariams arba kitiems pareigūnams, taip pat rinkimų stebėtojams nuo 868 iki 5 792
Eur, politinės kampanijos dalyviams ar politinės partijos, kuri yra politinės kampanijos dalyvė,
pirmininkui nuo 1 448 iki 8 688 Eur.
Įstatymų leidėjas yra numatęs ir administracinę atsakomybę už politinės reklamos skleidimo
reikalavimų, numatytų Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės, rinkimų
įstatymuose, nesilaikymą. Už tokius pažeidimus atsakingiems asmenims,

vadovaujantis
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Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207 straipsnio nuostatomis, gali būti taikoma bauda
viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo vadovui arba kitam už viešosios informacijos skleidimą
ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingam asmeniui nuo 289 iki 1 448 eurų. Išorinės
politinės reklamos įrengimo ir skleidimo nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 289 iki
868 eurų, o politinės kampanijos dalyviui ar politinės partijos, kuri yra politinės kampanijos dalyvė,
pirmininkui nuo 289 iki 1 448 eurų.

5. RINKIMŲ GINČAI
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnyje
nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą,
kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau teisė į
teisminę gynybą nėra absoliuti, asmuo skundu į teismą kreipiasi laikydamasis įstatymų nustatytos
tvarkos. Pagal ABTĮ 1 straipsnio 1 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas nagrinėja
administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, t. y. viešojo
administravimo srityje. ABTĮ 2 straipsnio 1 dalyje administracinis ginčas apibrėžiamas kaip asmens
ir viešojo administravimo subjekto konfliktas arba vienas kitam nepavaldžių viešojo
administravimo subjektų konfliktas. Prie administracinių ginčų priskiriami ir rinkimų ginčai.
Seimo rinkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad partija, iškėlusi kandidatą į Seimo
narius, kandidatas į Seimo narius, atstovas rinkimams, rinkimų stebėtojas rinkimų komisijos
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sprendimą, priimtą iki balsavimo pabaigos, ar kitą jos veiką gali apskųsti: 1) apylinkės rinkimų
komisijos – apygardos rinkimų komisijai; 2) apygardos rinkimų komisijos – VRK; 3) VRK –
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Rinkėjas, atstovas rinkimams, nesutikdami su
apylinkės rinkimų komisijos sprendimu, priimtu pagal jo skundą dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų,
dėl kurių rinkėjas negali įgyvendinti savo teisės rinkti (neteisingai įrašytas į sąrašą arba išbrauktas iš
sąrašo, taip pat kai sąraše netiksliai nurodyti duomenys apie rinkėją), gali apylinkės rinkimų
komisijos sprendimą apskųsti atitinkamos apygardos administraciniam teismui. VRK sprendimai ar
kita jos veika per 5 dienas po sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip iki balsavimo pabaigos, gali
būti apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Skundas turi būti išnagrinėtas ne
vėliau kaip per 48 valandas nuo jo padavimo. Į šį terminą įskaitomos ir ne darbo dienos. Teismo
sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo.
Seimo rinkimų įstatymo 36 straipsnyje nustatyta, kad rinkėjas arba partijos atstovas skundus
dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų, dėl kurių rinkėjas nustatyta tvarka nėra įrašytas į rinkėjų sąrašą
arba yra įrašytas į kelis rinkėjų sąrašus, gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai likus ne mažiau
kaip 7 dienoms iki rinkimų. Apylinkės rinkimų komisija skundą privalo išnagrinėti ir sprendimą
priimti tuoj pat arba ne vėliau kaip per 2 dienas nuo jo gavimo, jeigu iki rinkimų dienos liko
daugiau kaip 10 dienų. Apylinkės rinkimų komisijos sprendimas per 3 dienas gali būti apskųstas
atitinkamos apygardos administraciniam teismui, kuris skundą išnagrinėja per 2 dienas. Teismo
sprendimas yra galutinis.
Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta, kad partijos, iškėlusios kandidatą į Seimo
narius, kandidatai į Seimo narius, jų atstovai rinkimams, rinkimų stebėtojai apylinkių rinkimų
komisijų sprendimus dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali apskųsti apygardos rinkimų
komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų surašymo. Šie skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau
kaip per 24 valandas. Apygardos rinkimų komisijos sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų
surašymo gali būti apskųsti VRK ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų surašymo ir privalo būti
išnagrinėti iki rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo. Apygardų komisijos,
nagrinėdamos skundus dėl apylinkių rinkimų komisijų sprendimų dėl balsų skaičiavimo protokolų
surašymo, dalyvaujant ne mažiau kaip 3/5 komisijos narių, gali perskaičiuoti apylinkės rinkimų
komisijos pateiktus biuletenius, o nustačiusios protokoluose aritmetinę klaidą, neteisingai
suskaičiuotus galiojančius bei negaliojančius biuletenius, surašo papildomą apylinkės balsų
skaičiavimo protokolą ir prideda jį prie apylinkės balsų skaičiavimo protokolo. Apygardos rinkimų
komisija neturi teisės pripažinti negaliojančiais apylinkės rinkimų komisijos balsų skaičiavimo
protokolų. Partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius VRK
sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau
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kaip per 24 valandas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai, gali apskųsti
Seimui ar Respublikos Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau
kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo
pažeidimo.
Seimo rinkimų įstatymo 95 straipsnyje nustatyta, kad su paklausimu, ar nebuvo pažeistas
Seimo rinkimų įstatymas rengiant ir vykdant rinkimus konkrečioje rinkimų apygardoje, į
Konstitucinį Teismą gali kreiptis Seimas, taip pat Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 3
dienas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai toje rinkimų apygardoje arba
VRK sprendimas dėl laisvos Seimo nario vietos atsiradimo ar užėmimo. Tokį paklausimą
Konstitucinis Teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per 120 valandų nuo jo įteikimo Konstituciniam
Teismui. Į šį terminą įskaitomos ir ne darbo dienos. Remdamasis Konstitucinio Teismo išvadomis,
galutinį sprendimą dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo priima Seimas. Jeigu Konstitucinis
Teismas priima išvadą, kad buvo šiurkščiai pažeistas Seimo rinkimų įstatymas ar suklastoti rinkimų
dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant rinkimų esminius rezultatus, Seimas gali priimti vieną iš šių
nutarimų: 1) pripažinti rinkimus vienmandatėje ar daugiamandatėje rinkimų apygardoje
negaliojančiais – kai pagal balsų skaičiavimo protokolus negalima nustatyti esminių rinkimų
rezultatų; 2) nustatyti tikruosius esminius rinkimų galutinius rezultatus pagal rinkimų komisijų
pateiktus balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus. Vis dėlto 2016 m. Seimo
rinkimai buvo ypatingi – dėl 2016 m. Seimo rinkimų rezultatų teisėtumo nei į Respublikos
Prezidentą, nei į Seimą nesikreipė nė viena partija, nė vienas kandidatas. Paskutinį kartą tokia
situacija buvo tik 2000 m., t. y. prieš 16 metų. Tai rodo, kad visos rinkimuose dalyvavusios
politinės partijos ir jų keliami kandidatai akceptavo Seimo rinkimų rezultatus, laikė, kad Seimo
rinkimai vyko skaidriai ir garbingai.
Tačiau buvo kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuriame 2016 m. lapkričio
3 d. buvo gautas pareiškėjų K. K. ir K. K. skundas, kuriame prašoma panaikinti VRK 2016 m.
spalio 30 d. sprendimą Nr. Sp-269 „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
rezultatų vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32“ ta apimtimi, kuria K. K. nėra
pripažintas išrinktu Seimo nariu, ir 2016 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. Sp-270 „Dėl Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų galutinių rezultatų nustatymo ir paskelbimo“ ta apimtimi, kuria K. K.
nėra pripažintas išrinktu Seimo nariu. Teismas atkreipė dėmesė į tai, jog Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalis numato, jog Seimo rinkimų įstatyme
nustatyti asmenys įstatyme nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti VRK
sprendimus. Tokiu atveju skundą nagrinėja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 21
str. 1 d. 3 p.). Teismas nurodė, kad skundas pareiškėjų K. K. ir K. K. vardu Lietuvos vyriausiajame
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administraciniame teisme gautas elektroninio ryšio priemonėmis, t. y. elektroniniu laišku, su žyma,
jog dokumentas elektroniniu parašu pasirašytas K. K. Taigi šiuo atveju skundas nebuvo pasirašytas
pareiškėjo K. K., jo asmens tapatybė nebuvo patvirtinta kitais būdais (per elektroninės
bankininkystės sistemas ir pan.). Teismas atsižvelgė ir į tai, kad skundas taip pat nebuvo paduotas
per teismų informacinę sistemą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjų pateiktas skundas neatitiko
skundo padavimui elektroninių ryšių priemonėmis keliamų reikalavimų, t. y. pareiškėjo K. K.
tapatybė nebuvo patvirtinta Teismų įstatyme nustatytais būdais, kaip yra numatyta ABTĮ 24
straipsnio 4 dalyje. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad skunde formuluojami reikalavimai dėl
atitinkamų VRK sprendimų, tik ta apimtimi, kuria K. K. nėra pripažintas išrinktu Seimo nariu.
Atsižvelgiant į tai, teismas nusprendė, kad pareiškėjas K. K. neturi materialinio teisinio
suinteresuotumo šioje byloje. Vėliau pareiškėjas K. K. kreipėsi ir į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, kurio prašė panaikinti VRK: 1) 2016 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. Sp-269
„Dėl 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų vienmandatėje Šilutės
rinkimų apygardoje Nr. 32“ dalį, kuria pripažinta, kad 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų pirmojo turo metu vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32 perkant rinkėjų
balsus už partijos Tvarka ir teisingumas iškeltą vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32
kandidatą K. K. ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje partijos Tvarka ir teisingumas iškeltą
kandidatą K. K. buvo padaryti šiurkštūs Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51
straipsnio 1 dalies pažeidimai; taip pat dalį, kuria panaikinta partijos Tvarka ir teisingumas iškelto
vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32 kandidato K. K. registracija po rinkimų dienos ir
už šį kandidatą paduoti balsai (2 305) pripažinti negaliojančiais, ir dalį, kuria panaikinta partijos
Tvarka ir teisingumas iškelto kandidato daugiamandatėje rinkimų apygardoje K. K. registracija po
rinkimų dienos ir už kandidatą paduoti pirmumo balsai (6 137) pripažinti negaliojančiais; 2) 2016
m. spalio 30 d. sprendimo Nr. Sp-270 „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų galutinių rezultatų nustatymo ir paskelbimo“ dalį, kuria išrinktu Seimo nariu pripažintas
kitas partijos Tvarka ir teisingumas iškeltas kandidatas, kandidatų sąraše po pareiškėjo K. K.
įrašytas kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje V. K., gavęs 5 280 pirmumo balsus.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti
pareiškėjo skundą. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalimi ir rėmėsi
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartyje administracinėje byloje
pagal pareiškėjų K. K. ir K. K. skundą dėl VRK 2016 m. spalio 30 d. sprendimų Nr. Sp-269 ir Nr.
Sp-270 panaikinimo padarytomis išvadomis, jog ginčas, kuomet VRK sprendimai yra priimti
pasibaigus balsavimui, nagrinėtinas Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka,
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bei jog pareiškėjų skundas dėl Seimo rinkimų rezultatų ta apimtimi, kuria K. K. nėra pripažintas
išrinktu Seimo nariu, negali būti nagrinėjamas administracinių teismų. Dėl šio Vilniaus apygardos
teismo sprendimo pateiktą atskirąjį skundą nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą pripažino teisėtu ir pagrįstu ir paliko
nepakeistą.
Administraciniams teismams buvo adresuotas dar vienas skundas dėl VRK priimtų
sprendimų, susijusių su rinkimų rezultatais. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme 2016 m. spalio 27 d. buvo gautas pareiškėjo L. J. skundas, kuriuo buvo prašoma panaikinti
VRK 2016 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. Sp-241 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose paskelbimo“ ir 2016 m. spalio 17 d.
raštą Nr. 2-1326 (2.11S) ,,Dėl skundų pakartotinio nagrinėjimo“ bei įpareigoti atlikti veiksmus.
Pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodydamas, kad skundžiamame VRK rašte
aiškiai nenurodyta jo apskundimo tvarka, šio rašto gavimo metu pareiškėjas buvo išvykęs į užsienį.
Seimo rinkimų įstatymas nustato skirtingą VRK sprendimų, priimtų iki balsavimo pabaigos
(21 straipsnis) ir priimtų pasibaigus balsavimui (86 straipsnis) apskundimo tvarką. Seimo rinkimų
įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad VRK sprendimai ar kita jos veika per 5 dienas po
sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip iki balsavimo pabaigos, gali būti apskųsti Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui. Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalyje nustatyta,
partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius VRK sprendimus arba jos
atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 valandas
po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai, gali apskųsti Seimui ar Respublikos
Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas
kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo. Įvertinusi
šias teisės normas, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
nagrinėja skundus tik dėl tokių VRK Seimo rinkimų metu priimtų sprendimų, kurie yra priimti iki
balsavimo pabaigos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 27 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. R261-30/2012).
Pareiškėjas prašė panaikinti VRK 2016 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. Sp-241 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse rinkimų apygardose
paskelbimo“, kurio 1 punktu nuspręsta patvirtinti 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų vienmandatėse
rinkimų apygardose rezultatus ir nustatyti, kad 68-iose vienmandatėse rinkimų apygardose Seimo
nariai nėra išrinkti, 2 punktu – surengti 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų pakartotinį balsavimą
68-iose vienmandatėse rinkimų apygardose dėl dviejų kandidatų į Seimo narius, gavusių
daugiausiai balsų pirmą kartą balsuojant, 3 punktu – nustatyti pakartotinio balsavimo datą – 2016
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m. spalio 23 d. Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti VRK 2016 m. spalio 17 d. raštą Nr. 2-1326
(2.11S) ,,Dėl skundų pakartotinio nagrinėjimo“, kuriame iš esmės nurodyta, kad pareiškėjo 2016 m.
spalio 10 d. – 2016 m. spalio 13 d. skundai dėl Seimo rinkimų metu užfiksuotų pažeidimų Telšių
vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 40 netenkinami. Be to, pareiškėjas prašė įpareigoti VRK jo
skundus išnagrinėti iš naujo. VRK 2016 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. Sp-241 ir 2016 m. spalio 17
d. raštas Nr. 2-1326 (2.11S) priimti pasibaigus balsavimui, kuris įvyko 2012 m. spalio 9 d.
Pareiškėjas, teikdamas skundus VRK, ginčijo įvykusio balsavimo rezultatus dėl, jo manymu,
rinkimų metu padarytų procedūrinių pažeidimų. Teismas vertino, kad pareiškėjo keliamas ginčas
susijęs su Seimo rinkimų įstatymo pažeidimais balsavimo metu ir VRK sprendimais, priimtais po
balsavimo, todėl toks ginčas nagrinėtinas ir skundas dėl nurodyto VRK sprendimo bei rašto turi būti
paduodamas, laikantis Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų
ir konstatavo, kad pareiškėjo skundas nėra priskirtas nagrinėti Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme. Teismas pripažino, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti terminą skundui,
kurio nagrinėjimas nėra priskirtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencijai, šiuo
atveju negali būti sprendžiamas, todėl pareiškėjo skundą buvo atsisakyta priimti ABTĮ 33 straipsnio
2 dalies 1 punkto pagrindu.
Kaip ir per kiekvienus rinkimus, taip ir per 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus dalį VRK
priimtų sprendimų politinės partijos ir kandidatai skundė teismams. Politinei kampanijai įsibėgėjus,
teismuose buvo pradėti spręsti ginčai dėl kandidatų registracijos panaikinimo. Pavyzdžiui, 2016 m.
rugpjūčio 25 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. R-1261/2016 sprendė pareiškėjo skundą, kuriuo teismo buvo prašoma panaikinti VRK 2016 m.
rugpjūčio 18 d. sprendimą Nr. Sp-157 „Dėl atsisakymo registruoti A. D. „Drąsos kelias“ politinės
partijos kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius“, kuriuo nuspręsta neregistruoti „Drąsos
kelias“ politinės partijos iškelto kandidato į Seimo narius A. D. daugiamandatėje ir vienmandatėje
Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4, kadangi pareiškėjas iki 2016 m. rugpjūčio 9 d. nebuvo pateikęs
metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos (forma FR0001) už 2015 m. ataskaitinį laikotarpį.
Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta, kad partija turi įteikti
VRK šiuos pareiškinius dokumentus – kiekvieno keliamo kandidato pasirašytą įsipareigojimą, jeigu
jis bus išrinktas, nutraukti darbo ar kitokią veiklą, nesuderinamą su Seimo nario statusu, sutikimą
būti šios partijos iškeltu kandidatu konkrečioje rinkimų apygardoje, paties užpildytą kandidato į
Seimo narius anketą ir gyventojų pajamų mokesčio bei gyventojo turto deklaracijų, pateiktų
Valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus tos mokesčių
inspekcijos, kuriai deklaracijos buvo pateiktos, taip pat privačių interesų deklaraciją ir VRK
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nustatytos formos pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus. Partija turi pateikti kiekvieno
kandidato fotonuotraukas, autobiografiją.
Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį, VRK pareiškinius dokumentus baigė
rinkti 2016 m. rugpjūčio 5 d. 17:00 val. „Drąsos kelias“ politinė partija pareiškinius dokumentus
VRK pateikė 2016 m. rugpjūčio 4 d. 9:00 val. VRK, 2016 m. rugpjūčio 4 d. tikrindama jai pateiktus
„Drąsos kelias“ politinės partijos pareiškinius dokumentus, nustatė, jog trūksta pareiškėjo turto
deklaracijos išrašo. Apie tai iš karto buvo informuota ir partijos atstovė, tačiau iki 2016 m.
rugpjūčio 5 d. 17:00 val. šis trūkumas nebuvo ištaisytas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju turto
deklaracijos pagrindinių duomenų išrašas yra vienas iš kandidato pareiškinių dokumentų, o
reikalavimas pateikti tokį išrašą nebuvo įgyvendintas, VRK atsisakė registruoti pareiškėją kandidatu
į Seimo narius, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertino, jog skundžiamas VRK
sprendimas yra teisingas ir objektyvus. Be to, gyventojo (šeimos) turto deklaracijos, kaip itin
svarbaus dokumento, būtino pateikti kandidatui į parlamentą, reikšmę taip pat yra patvirtinęs ir
Europos Žmogaus Teisių Teismas, šiuo aspektu pažymėjęs, jog rinkėjai, turėdami informaciją apie
kandidato turtinę padėtį, gali pasirinkti kandidatą, ir šis veiksnys nelaikytinas nesvarbiu nuomonės
apie kandidatą formavimui. Yra teisėta kandidatų prašyti pateikti tokią tikslią informaciją, kiek
jiems patiems ji yra žinoma, kad būtų išvengta rinkėjų suklaidinimo neteisingais pareiškimais.
Atsižvelgiant į nustatytas bylos faktines aplinkybes, joms taikytiną teisinį reguliavimą bei
Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju VRK 2016 m. rugpjūčio
18 d. sprendimas Nr. Sp-157, kuriuo nuspręsta neregistruoti „Drąsos kelias“ politinės partijos
iškelto kandidato į Seimo narius daugiamandatėje ir vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje
Nr. 4, yra teisėtas bei pagrįstas, todėl jo naikinti nėra pagrindo.
Buvo skundžiami ir VRK sprendimai dėl kandidatų registracijos panaikinimo kandidatams,
anketose nenurodžius turėto teistumo. Pavyzdžiui, 2016 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. R-3-624/2016 sprendė pareiškėjo skundą,
kuriuo buvo prašoma panaikinti VRK 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. Sp-164, kuriuo
panaikinta kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius J. T. registracija, ir buvo prašoma
atstatyti J. T. registraciją kandidatu į Seimo narius vienmandatėje Kuršo rinkimų apygardoje bei
daugiamandatėje rinkimų apygardoje Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše.
Pareiškėjas nurodė, kad jis, kaip Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Seimo
narius vienmandatėje Kuršo rinkimų apygardoje bei daugiamandatėje rinkimų apygardoje, 2016 m.
birželio 6 d. užpildė Kandidato į Seimo narius anketą, kuri kartu su kitais pareiškiniais dokumentais
buvo pateikta VRK. Po pareiškinių dokumentų pateikimo pareiškėjas iš VRK gavo informaciją apie
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tai, kad Kandidato į Seimo narius anketoje nenurodė, kaip to reikalauja Seimo rinkimų įstatymo 98
straipsnio 3 dalis, jog po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu
nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos. Vadovaudamasis Seimo rinkimų
įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas 2016 m. rugpjūčio 31 d. pateikė VRK pareiškimą,
patvirtintą notarine tvarka, dėl dalies pareiškinių dokumentų atšaukimo ir papildymo bei patikslintą
Kandidato į Seimo narius anketą. Pareiškimu, vadovaudamasis Seimo rinkimų įstatymo 44
straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas atšaukė dalį savo pareiškinių dokumentų, o būtent – Kandidato į
Seimo narius anketos atsakymą „NE“ į 9.2 punkto klausimą, ir papildė Kandidato į Seimo narius
anketą, nurodydamas, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 4 d. baudžiamuoju
įsakymu jis buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnį
už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymą.
Vadovaujantis Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, pareiškinius dokumentus,
išskyrus užpildytus vardinius rinkėjų parašų rinkimo lapus, VRK pradeda priimti likus 85 dienoms
ir baigia 17 valandą likus 65 dienoms iki rinkimų dienos. Dokumentai, pateikti pasibaigus
pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais.
Taigi Kandidato į Seimo narius anketa, kurioje turi būti pateikta Seimo rinkimų įstatymo 98
straipsnio 3 nustatyta informacija, t. y. inter alia informacija apie tai, kad asmuo (kandidatas į
Seimo narius) po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra
pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo
pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, turi būti pateikta VRK iki 17 valandos
likus 65 dienoms iki rinkimų dienos.
Byloje esantys duomenys patvirtino, kad pareiškėjas VRK pateikė paties užpildytą
Kandidato į Seimo narius anketą. Anketos 9.2 punktas į klausimą, ar buvote po 1990 m. kovo 11 d.
Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos
ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų
nusikaltimą? – atsakyta ,,NE“. Byloje buvo pateikta Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos parengta 2016 m. rugpjūčio 18 d. pažyma, iš kurios matyti, kad J. T. Kėdainių
rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 4 d. baudžiamuoju įsakymu yra pripažintas kaltu dėl
nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnyje.
Taigi, VRK pateiktoje Kandidato į Seimo narius anketoje pareiškėjas informacijos apie tai, kad
Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 4 d. baudžiamuoju įsakymu yra pripažintas kaltu
dėl nusikalstamos veikos, nenurodė.
Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį, pareiškinių dokumentų teikimo VRK
terminas prasideda 85 dienos iki rinkimų ir baigiasi 17 valandą likus 65 dienoms iki rinkimų.
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Atsižvelgiant į tai, kad eiliniai Seimo rinkimai Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio
7 d. dekretu Nr. 1K-618 paskelbti 2016 m. spalio 9 d., laikytina, kad šiuo atveju pareiškinių
dokumentų teikimo VRK terminas pasibaigė 2016 m. rugpjūčio 5 d. 17 valandą. Vadovaujantis
Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, dokumentai, pateikti pasibaigus pareiškinių
dokumentų pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais. Vadinasi,
pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. pateikta Kandidato į Seimo narius anketa, kurioje nurodyta
Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje reikalaujama informacija, t. y. duomenys apie tai,
kad pareiškėjas 2007 m. liepos 4 d. baudžiamuoju įsakymu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos
veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnyje, negali būti
vertinama kaip pareiškinis dokumentas Seimo rinkimų įstatymo prasme, kadangi ji pateikta
pasibaigus Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalyje numatytam terminui. Seimo rinkimų
įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje nustatytos informacijos pateikimas tokioje anketoje, kuri pagal
Seimo rinkimų įstatymą nėra laikoma pareiškiniu dokumentu, negali būti vertinamas, kaip tinkamas
kandidato į Seimo narius pareigos viešai paskelbti duomenis apie padarytas nusikalstamas veikas
įvykdymas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje byloje nurodė, kad Seimo rinkimų
įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos tikslingas ar nesąmoningas nuslėpimas
vertinamas kaip rinkėjo teisių turėti įstatyme nustatytos apimties informaciją apie kandidatą į Seimo
narius suvaržymas, darantis ar galintis daryti įtaką jo sprendimui, todėl tokio pažeidimo teisinės
pasekmės – kandidato į Seimo narius registracijos panaikinimas – yra konstituciškai pateisinamos
(pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. R502-16/2012), ir tai, kad VRK tinkamai taikė pirmiau minėtas Seimo
rinkimų įstatymo normas, todėl pareiškėjo registraciją kandidatu į Seimo narius panaikino esant
teisiniam pagrindui.
Panašūs ginčai buvo nagrinėjami ir kitose bylose. Pavyzdžiui, 2016 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eR-4-438/2016 sprendė skundą,
kuriuo buvo prašoma panaikinti VRK 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. Sp-164 dalį, kuria
nuspręsta panaikinti kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius G. S. registraciją, ir įpareigoti
VRK įregistruoti pareiškėją kandidatu į Seimo narius, sudarant galimybę pareiškėjui ištaisyti
pateiktų pareiškinių dokumentų trūkumus. Pareiškėjas nurodo, kad nuosprendžiu buvo nuteistas
pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį 1 300 (10 MGL) dydžio
bauda, t. y. padarė nesunkų nusikaltimą. Ši informacija apie pareiškėją yra prieinama viešai bei
buvo atskleista 2015 metais kandidatuojant į Prienų rajono savivaldybės tarybą. Šio fakto
pareiškėjas neketino nuslėpti ir 2016 m. liepos 29 d. VRK pateikdamas kandidato į Seimo narius
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pareiškinius dokumentus. Kartu su pareiškiniais dokumentais pateiktoje Kandidato į Seimo narius
anketoje pareiškėjas padarė klaidą atsakydamas į Anketos 9.2 punkto klausimą. Nepakankamai
įsigilinęs į klausimo formuluotę ir manydamas, jog šioje vietoje jis turi pateikti informaciją tik apie
sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, pareiškėjas į Anketos 9.2 punkto klausimą atsakė „Ne“,
kadangi niekada nebuvo teistas už jokį sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Pareiškėjas tik vėliau
suprato, jog, skaitydamas Anketos 9.2 punkto klausimą, neatkreipė dėmesio į pirmąją 9.2 punkto
klausimo dalį, į kurią jis turėjo atsakyti „Taip“, kadangi po 1990 m. kovo 1 d. pareiškėjas buvo
pripažintas kaltu padaręs prieš tai minėtą nesunkų nusikaltimą. 2016 m. rugpjūčio 29 d. pareiškėjas
su prašymu kreipėsi į VRK, prašydamas leisti patikslinti pareiškinius dokumentus – Kandidato į
Seimo narius anketą.
Kiekvieno kandidato į Seimo narius pareiga viešai paskelbti, kad jis po 1990 m. kovo 11 d.
Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos
veikos arba įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai
sunkų nusikaltimą, yra nustatyta Seimo rinkimų statymo 98 straipsnio 3 dalyje. Minėtoje teisės
normoje įtvirtinta, kad šią informaciją kandidatas į Seimo narius nurodo Kandidato į Seimo narius
anketoje, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šiuos duomenis, Kandidato
į Seimo narius anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo
valstybę (vietą), nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo
nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią jis buvo nuteistas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad Seimo
rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto teisinio reguliavimo paskirtis yra užtikrinti, kad
rinkėjai, spręsdami dėl asmens tinkamumo būti Seimo nariu, gautų galinčią būti jiems reikšmingą
informaciją apie kandidatus į Seimo narius. Rinkimų procese turi būti sudarytos realios galimybės
aktyviąją rinkimų teisę įgyvendinantiems asmenims, sprendžiantiems dėl kandidato tinkamumo būti
Seimo nariu, gauti informaciją apie svarbius tokio asmens gyvenimo faktus, galinčius turėti
reikšmės atstovaujant rinkėjų interesams ir tvarkant viešuosius reikalus. Rinkėjui reikšminga
informacija laikytina ir tokia informacija, kad asmuo, siekiantis būti išrinktas Seimo nariu,
įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos
(pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. R756-13/2012). Tokios informacijos sąmoningas ar nesąmoningas
nuslėpimas yra vertintinas kaip rinkėjo teisių turėti įstatyme nustatytos apimties informaciją apie
kandidatą suvaržymas, nulemiantis ar galintis nulemti jo sprendimą (pvz., Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R415-31/2007).
Vadovaudamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendė, kad VRK nagrinėjamu atveju
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pagrįstai taikė Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 4 dalį, 39 straipsnio 6 dalį ir pareiškėjo
registravimą kandidatu į Seimo narius panaikino.
Buvo sulaukta skundų ir iš kandidatų, kurių registracija buvo panaikinta partijai atšaukus
kandidatų pareiškinius dokumentus. Pavyzdžiui, 2016 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. R-5-602/2016 sprendė pareiškėjo skundą,
kuriuo buvo prašoma panaikinti VRK 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-185 1 dalį, kuria
pagal „Drąsos kelias“ politinės partijos pareiškimą nuspręsta panaikinti kandidatės į Seimo narius
K. S. registravimą vienmandatėje Panemunės rinkimų apygardoje Nr. 18 ir daugiamandatėje
apygardoje, ir atstatyti buvusią kandidatės K. S. registraciją.
Pareiškėja skunde nurodė, kad VRK pirmininkas be jos žinios nutarė panaikinti jos,
kandidatės į Seimo rinkimus, registraciją, remdamasis politinės partijos „Drąsos kelias“ ir kitų
kandidatų pranešimais. Politinė partija „Drąsos kelias“ 2016 m. rugsėjo 6 d. pateikė VRK
pranešimą, kuriame nurodyta, jog politinė partija „Drąsos kelias“ nori atšaukti pareiškėją iš rinkimų
dėl to, jog pareiškėja neva pažeidė rinkimų agitaciją, trukdo partijai.
Seimo rinkimų įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kandidatus į Seimo narius gali
kelti: daugiamandatėje ir vienmandatėse rinkimų apygardose partija, įregistruota pagal Lietuvos
Respublikos politinių partijų įstatymą ne vėliau kaip likus 185 dienoms iki rinkimų, atitinkanti
Politinių partijų įstatymo reikalavimus dėl partijos narių skaičiaus ir neturinti partijos, kuriai
inicijuojamas likvidavimas, ar likviduojamos partijos teisinio statuso (1 punktas); vienmandatėje
rinkimų apygardoje kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gali būti renkamas Seimo nariu,
gali išsikelti kandidatu į Seimo narius, jeigu jo išsikėlimą parašais paremia ne mažiau kaip vienas
tūkstantis tos apygardos rinkėjų. Jeigu partija nekelia kandidatų sąrašo, partijos keliamą kandidatą
vienmandatėje rinkimų apygardoje parašais turi paremti ne mažiau kaip vienas tūkstantis tos
apygardos rinkėjų (2 punktas). To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog daugiamandatėje rinkimų
apygardoje partija kandidatus į Seimo narius kelia pateikdama kandidatų sąrašą, kuriame kandidatai
surašyti iš jos nustatytos eilės. Jeigu partijos įstatai nenumato kitaip, kandidatai vienmandatėse
rinkimų apygardose ir kandidatų, surašytų iš eilės, sąrašas daugiamandatėje rinkimų apygardoje turi
būti patvirtinti partijos suvažiavimo ar konferencijos. Kandidatų sąraše (jungtiniame sąraše) negali
būti mažiau kaip 25 ir daugiau kaip 141 kandidatas.
Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio, kuriame aptarti kandidatų iškėlimo pareiškiniai
dokumentai ir rinkėjų parašų rinkimo lapai, 1 dalį turi būti žinoma, kokius pareiškinius dokumentus
partija turi įteikti VRK (pareiškimą dalyvauti rinkimuose, savo registracijos dokumentų nuorašą,
taip pat gali pateikti partijos programą, rinkimų programą, daugiamandatėje rinkimų apygardoje
keliamų kandidatų sąrašą, kandidatų, keliamų vienmandatėse rinkimų apygardose sąrašą ir kt.).
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Byloje nebuvo ginčo dėl to, jog būtent „Drąsos kelias“ politinė partija įteikė VRK „Drąsos kelias“
politinės partijos pareiškinius dokumentus, pagal kuriuos kandidatė į Seimo narius K. S. buvo
užregistruota vienmandatėje Panemunės rinkimų apygardoje Nr. 18 ir daugiamandatėje rinkimų
apygardoje.
Seimo rinkimų įstatymo 44 straipsnyje yra aptarta teisė atšaukti ar papildyti rinkimų
pareiškinius dokumentus. Dėl ginčo minėto straipsnio 1 dalyje, kuria vadovaujantis buvo priimtas
ginčijamas sprendimas, įtvirtinta, jog partija ar rinkimų koalicija, taip pat pilietis, iškeltas ar
išsikėlęs kandidatu į Seimo narius vienmandatėje rinkimų apygardoje arba politinės organizacijos
sąraše, bet kuriuo metu patys gali paskelbti savo pareiškinius dokumentus visiškai ar iš dalies
atšauktais, tačiau ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki rinkimų. Partija ar rinkimų koalicija VRK tai
praneša pareiškimu, pilietis – pareiškimu, patvirtintu notarine tvarka, ir apie tai yra informuojami
atitinkami atstovai rinkimams VRK. Iki pareiškinių dokumentų įteikimo laiko pabaigos, nustatytos
Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 5 dalyje, papildomai galima teikti naujus pareiškinius
dokumentus keičiant kandidatų sąrašo eilę arba keliant naujus kandidatus vienmandatėse rinkimų
apygardose. Tai, jog pareiškiniai dokumentai visiškai ar iš dalies gali būti atšaukiami bet kuriuo
metu, tačiau ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki rinkimų, yra pažymėjęs ir Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 4 d. sprendime administracinėje byloje Nr. R-3-624/2016.
Sisteminis ir lingvistinis Seimo rinkimų įstatymo 38 ir 44 straipsnių aiškinimas sudaro
pagrindą vertinti, jog politinei partijai įteikus VRK pareiškinius dokumentus (tokius kaip
pareiškimą dalyvauti rinkimuose, savo registracijos dokumentų nuorašą, taip pat daugiamandatėje
rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąrašą, kandidatų, keliamų vienmandatėse rinkimų
apygardose sąrašą ir kt.), būtent politinė partija turi teisę savo pareiškinius dokumentus paskelbti
visiškai ar iš dalies atšauktais. Teismo vertinimu, byloje susiklosčiusi situacija sudarė pagrindą
vertinti, jog politinė partija „Drąsos kelias“, pateikdama pranešimą VRK dėl politinės partijos
„Drąsos kelias“ iškeltos kandidatės į Seimo narius K. S. atšaukimo, pasinaudojo Seimo rinkimų
įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje politinėms partijoms suteikta teise savo pareiškinius dokumentus
paskelbti iš dalies atšauktais. Tai politinė partija „Drąsos kelias“ padarė nesuėjus Seimo rinkimų
įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje numatytam terminui, t. y. ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki
rinkimų (iki Seimo rinkimų 2016 m. rugsėjo 6 d. buvo likusios 33 dienos). Atsižvelgiant į tai, jog
politinė partija, įteikusi VRK pareiškinius dokumentus, turi teisę pagal Seimo rinkimų įstatymo 44
straipsnio 1 dalį savo pareiškinius dokumentus paskelbti visiškai ar iš dalies atšauktais, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog VRK 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-185
1 dalimi teisėtai ir pagrįstai panaikino pareiškėjos K. S. registravimą į Seimo narius vienmandatėje
Panemunės rinkimų apygardoje Nr. 18 ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
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Teismuose buvo nagrinėjami ir galimi rinkėjų papirkimo atvejai. Pavyzdžiui, Lazdijų rajono
apylinkės teisme 2016 m. lapkričio 9 d. buvo nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-133-780/2016,
kurioje buvo nagrinėjama, ar kaltinamasis R. G. 2016 m. spalio 9 d. papirko E. S., turintį balsavimo
teisę rinkti atstovus į Lietuvos Respublikos Seimą 2016 m. rinkimuose, t. y. pažadėjo sumokėti E.
S. 5 eurus už tai, kad jis Lazdijų–Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71 balsuotų už partijos
„Tvarka ir teisingumas“ kandidatą A. Ž., pažymėdamas viename balsavimo biuletenyje kryžiuką
ties kandidato A. Ž. pavarde, o kitame biuletenyje pažymėdamas partiją „Tvarka ir teisingumas“ ir
įrašydamas reitingavimo langelyje numerį „39“, o E. S., pateikus jam balsavimo lipduką,
patvirtinantį dalyvavimą rinkimuose, sumokėjo jam 5 eurus, tokiu būdu E. S. trukdė realizuoti savo
teisę rinkti atstovus į Lietuvos Respublikos Seimą, ir tai, ar kaltinamasis R. G. 2016 m. spalio 9 d.
organizavo trukdymą asmenims realizuoti savo teisę rinkti, t. y. surado nusikaltimo bendrininką
E. S., nurodydamas jam surasti asmenis, turinčius balsavimo teisę rinkti atstovus į Lietuvos
Respublikos Seimą 2016 m. rinkimuose, ir pažadėti jiems sumokėti po 5 eurus už tai, kad jie
Lazdijų–Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71 balsuotų už partijos „Tvarka ir teisingumas“
kandidatą A. Ž., pažymėdami viename balsavimo biuletenyje kryžiuką ties kandidato A. Ž. pavarde,
o kitame biuletenyje pažymėdami partiją „Tvarka ir teisingumas“ bei įrašydami reitingavimo
langelyje numerį „39“, o E. S., sutikus daryti šią nusikalstamą veiką ir įvykdžius jo reikalavimus,
davė E. S. 10 eurų po 5 eurus sumokėti A. P. ir A. S. ir 2 eurus pačiam E. S., tokiu būdu bendrai
veikdamas su E. S. trukdė A. P. ir A. S. realizuoti savo teisę rinkti atstovus į Lietuvos Respublikos
Seimą. Lazdijų rajono apylinkės teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, nustatė, jog
kaltinamasis E. S. 2016 m. spalio 9 d. laikotarpiu nuo 11.44 val. iki 17 val. R. G. organizuojant,
papirkdamas A. P. ir A. S., turinčius balsavimo teisę rinkti atstovus į Lietuvos Respublikos Seimą
2016 m. rinkimuose, pažadėjo jiems sumokėti po 5 eurus už tai, kad jie Lazdijų–Druskininkų
rinkimų apygardoje Nr. 71 balsuotų už partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatą A. Ž.,
pažymėdami viename balsavimo biuletenyje kryžiuką ties kandidato A. Ž. pavarde, o kitame
biuletenyje pažymėdami partiją „Tvarka ir teisingumas“ ir įrašydami reitingavimo langelyje numerį
„39“, o A. P. ir A. S., pateikus balsavimo lipdukus, patvirtinančius dalyvavimą rinkimuose,
sumokėjo jiems R. G. perduotais pinigais po 5 eurus, tokiu būdu trukdė A. P. ir A. S. realizuoti savo
teisę rinkti atstovus į Lietuvos Respublikos Seimą, ir R. G. pripažino kaltu padarius nusikaltimą
(trukdymas E. S. realizuoti savo teisę rinkti), numatytą Baudžiamojo kodekso 172 straipsnio 1
dalyje, ir nuteisė jį 50 minimaliųjų gyvenimo lygių (MGL) dydžio (1 883 eurų) bauda. R. G.
pripažino kaltu padarius nusikaltimą (trukdymo asmenims realizuoti savo teisę rinkti
organizavimas), numatytą Baudžiamojo kodekso 172 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisė jį 60 MGL
dydžio (2 259,60 euro) bauda.

72

Kai kurie kandidatai skundus teismams pateikdavo ir nesilaikydami įstatymuose numatytų
skundų padavimo terminų. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2016 m.
rugsėjo 21 d. buvo gautas pareiškėjo R. A. skundas, kuriuo buvo prašoma panaikinti VRK 2016 m.
rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. Sp-199 „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius
vienmandatėje Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 42 R. A. Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymo pažeidimų“ dalį, kuria pripažinta, kad kandidatas į Seimo narius R. A., 2016 m.
rugpjūčio mėnesį Raseiniuose esančioje kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ dalydamas krepšinio
kamuolius, pažymėtus krepšininko J. V. parašu, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatas. Seimo rinkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas
numato, jog partija, iškėlusi kandidatą į Seimo narius, kandidatas į Seimo narius, atstovas
rinkimams, rinkimų stebėtojas VRK sprendimą, priimtą iki balsavimo pabaigos, ar kitą jos veiką
gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. To paties straipsnio 3 dalis numato,
jog VRK sprendimai ar kita jos veika per 5 dienas po sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip iki
balsavimo pabaigos, gali būti apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šiuo atveju
pareiškėjo skundžiamas VRK sprendimas Nr. Sp-199 priimtas 2016 m. rugsėjo 14 d., todėl
paskutinė diena jį apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atsižvelgiant į minėtas
teisės aktų nuostatas, buvo 2016 m. rugsėjo 19 d. Pareiškėjas skundą Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui padavė tik 2016 m. rugsėjo 21 d., t. y. praleidęs įstatymų nustatytą skundo
padavimo terminą. Teismas konstatavo, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas.
Teismuose buvo nagrinėjami ginčai ir dėl diskusijų laidų. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 16 d. nagrinėjo skundą administracinėje byloje Nr. R-6552/2016, kurioje pagal pareiškėjų skundą buvo prašoma pripažinti neteisėtais VRK veiksmus,
kuriais buvo sudarytas komercinės televizijos diskusijų laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Seimo
rinkimų agitacijai vienmandatėse apygardose, grafikas, paskelbtas VRK oficialioje interneto
svetainėje

adresu

http://www.vrk.lt/agitacija-2016,

ir

kuriais

pareiškėjams

bei

kitiems

vienmandatėse apygardose išsikėlusiems kandidatams ribojama teisė nemokamai naudotis Lietuvos
nacionaliniu radiju ir televizija bei taikoma diskriminacinė laidų transliavimo tvarka, numatant šių
laidų transliavimą tik internetu, o ne įprastais radijo ir televizijos kanalais; įpareigoti VRK sudaryti
naują radijo ir televizijos laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
agitacijai, grafiką ir nustatyti naują transliavimo tvarką, laikantis Seimo rinkimų įstatymo 51
straipsnio nuostatų ir užtikrinant pareiškėjams teisę į rinkiminių laidų transliacijas tokia pačia tvarka
kaip ir kitiems kandidatams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas minėtą
skundą, atkreipė dėmesį į teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą, priimtą administracinėje byloje
Nr. I-9-662/2015, kuriame pažymėjo, kad iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos implicitiškai kyla
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ir tai, jog vienas iš principų, kuriuo turi būti vadovaujamasi organizuojant rinkimus, yra tas, jog jie
turi būti laisvi. Laisvų rinkimų principas suprastinas kaip apimantis: 1) rinkėjų laisvę susidaryti
nuomonę ir 2) rinkėjų teisę laisvai pareikšti savo valią rinkimuose bei kovoti su rinkimų rezultatų
klastojimu (2002 m. spalio 9 d. Europos Komisijos kovos už demokratiją „Venecijos komisijos“
rekomendacijos („Gerosios rinkimų praktikos kodeksas“, 3 dalis). Administracinių teismų
praktikoje pažymėta, kad rinkėjų laisvė susidaryti nuomonę realizuojama valstybės institucijoms
suteikiant rinkėjams galimybę susipažinti su kandidatais ir sudarant tinkamas rinkiminės agitacijos,
kuri yra neatskiriama rinkėjų laisvės susidaryti nuomonę dalis, sąlygas (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eR-2-492/2016).
Seimo rinkimų įstatymo šeštajame skirsnyje įtvirtintos kandidatų į Seimo narius veiklos garantijos.
VRK paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatai į Seimo narius rinkimų apygardose turi
lygią teisę kalbėti rinkėjų ir kitokiuose susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, valstybinėse
visuomenės informavimo priemonėse ir skelbti savo rinkimų programą (Seimo rinkimų įstatymo 46
straipsnio 1 dalis). Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad VRK paskelbus
kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatams suteikiama teisė nemokamai naudotis Lietuvos
nacionaliniu radiju ir televizija. Rinkimų agitacijai skirtų laidų rengimo taisykles tvirtina, konkrečią
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų trukmę ir laiką nustato VRK, suderinusi su Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos vadovu. Ji taip pat paskirsto laidų laiką taip, kad nebūtų pažeisti šie
lygiateisiškumo principai: tarp kandidatų sąrašų daugiamandatėje rinkimų apygardoje; tarp
vienmandačių rinkimų apygardų; tarp kandidatų vienmandatėje rinkimų apygardoje. Byloje teismas
nustatė, kad VRK 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. Sp-160 patvirtino LRT radijo ir LRT
televizijos laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai, rengimo
taisykles, o 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. Sp-188 patvirtino Televizijos diskusijų laidų, skirtų
2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai vienmandatėse rinkimų
apygardose, rengimo taisykles. LRT laidų taisyklėse nustatyta 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
agitacijai skirtų radijo ir televizijos laidų rengimo tvarka, trukmė ir laikas (LRT laidų taisyklių 1
punktas). Rinkimų agitacijos laikotarpiu LRT transliuoja radijo ir televizijos laidas, skirtas rinkimų
agitacijai (LRT laidų taisyklių 3 punktas). Tokių laidų trukmė ir laikas nustatomi ir laidos
rengiamos taip, kad nebūtų pažeisti kandidatų ir kandidatų sąrašų lygiateisiškumo principai (LRT
laidų taisyklių 6 punktas). Kitų televizijų laidų taisyklių 4 punkte nustatyta, kad diskusijų laidų
trukmė ir laikas nustatomi ir laidos rengiamos taip, kad nebūtų pažeistas kandidatų į Seimo narius
vienmandatėse rinkimų apygardose lygiateisiškumo principas. Diskusijų laidos transliuojamos ir
(ar) viešai skelbiamos elektroninių ryšių tinklais tiesiogiai arba įrašytos (Kitų televizijų laidų
taisyklių 16 punktas). Kitų televizijų laidų taisyklių 18 punkte įtvirtinta, kad diskusijų laidų įrašai
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po viešo ištransliavimo skaitmeninės antžeminės TV, kabelinės TV, viešo paskelbimo elektroninių
ryšių tinklais be papildomo mokesčio turi būti paskleisti (paviešinti) ir (ar) papildomai paskleisti
(paviešinti) internete: laidų rengėjo interneto svetainės pirmame puslapyje; www.youtube.com
portale. Įvertinusi nurodytą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija darė išvadą, kad nors VRK Kitų
televizijų laidų taisyklėse įtvirtino galimybę diskusijų laidas viešai skelbti elektroninių ryšių
tinklais, tai apima ir tinklus, naudojamus radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti
(retransliuoti), bei kabelinės televizijos bei mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklus (Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 16 punktas), šiais VRK priimtais įstatymo
įgyvendinamaisiais teisės aktais nustatytos laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų agitacijai, rengimo taisyklės neužtikrino galimybės kandidatams į Seimo narius
vienmandatėse apygardose naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, kaip tai nustatyta
Seimo rinkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 51 straipsnio 1 dalyje. VRK buvo įpareigota
sudaryti galimybę kandidatams į Seimo narius vienmandatėse apygardose pasinaudoti Seimo
rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu
radiju ir televizija.
Teismuose buvo nagrinėjami ir ginčai dėl Seimo rinkimų agitacinių laidų dalyvių sąrašo.
Pavyzdžiui, politinė partija „Lietuvos sąrašas“ kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą,
prašydama pripažinti neteisėtais VRK veiksmus, sudarant Seimo rinkimų agitacijos dalyvių sąrašą,
bei įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją organizuoti ir sudaryti naują LRT radijo ir LRT
televizijos laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai, dalyvių sąrašą, laikantis Seimo
rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų. Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 25 d. įvyko
Seimo rinkimų kandidatų dalyvavimo LRT televizijos ir radijo laidose sąrašo sudarymo burtų
traukimas. Politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ nuomone, VRK, sudarydamaa sąrašą ir jį
paskelbdama, pažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytą reguliavimą. Seimo
rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalis reikalauja laikytis lygiateisiškumo principo kandidatų
atžvilgiu. Sistemiškai vertinant Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių reguliavimą
kartu su konstituciniais imperatyvais, įtvirtinančiais rinkimų teisę, kaip žmogaus teisę, matyti, kad
VRK turi teisę tvirtinti rinkimų agitacijai skirtų laidų rengimo taisykles. Šios taisyklės negali
prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, būtent Seimo rinkimų įstatymui. Seimo rinkimų
įstatymo 51 straipsnio 4 dalis įtvirtina konkrečią teisinę normą – diskusijose dalyvaujančių
savarankiškų politinės kampanijos dalyvių grupės (iš dviejų ir daugiau asmenų) sudaromos
tarpusavio susitarimu, o kai jo nėra, – burtais. Pareiškėjo nuomone, VRK veiksmai, organizuojant
2016 m. rugpjūčio 25 d. dalyvių sąrašo sudarymą, pažeidė įstatymo reikalavimus, taip pat pažeidė
savo 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. Sp-160 patvirtintas LRT radijo ir LRT televizijos

75

laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai, rengimo taisykles. Teismas konstatavo,
kad VRK 2016 m. rugpjūčio 25 d. savo tinklalapyje adresu: http://www.vrk.1t/naujienos//content/10180/1/lrt-burtai paskelbė LRT radijo laidų bei LRT televizijos laidų dalyvių sąrašus su
diskusijų vietomis bei datomis. Pagal viešai skelbiamus atsakovo duomenis, LRT radijo laidoje
dalyvauja du kandidatų sąrašų atstovai (po du atstovus). Kiekvienas kandidatų sąrašas dalyvauja
vienoje LRT radijo laidoje. Kiekvienas kandidatų sąrašas dalyvauja keturiose LRT televizijos
laidose – vieną kartą per savaitę. Rengiamos trys laidos per savaitę, kuriose dalyvauja keturiolika
dalyvių. Dalyviai suskirstomi į tris grupes, po vieną grupę laidai. kiekvienas kandidatų sąrašas
dalyvauja keturiose LRT televizijos laidose – vieną kartą per savaitę. Teismas nurodė, kad rinkėjų
laisvė susidaryti nuomonę realizuojama valstybės institucijoms suteikiant rinkėjams galimybę
susipažinti su kandidatais ir sudarant tinkamas rinkiminės agitacijos sąlygas. Rinkimų agitacija yra
neatskiriama rinkėjų laisvės susidaryti nuomonę dalis. Šiam tikslui, be kita ko, VRK paskelbus
kandidatų sąrašus ir kandidatus, kandidatams suteikiama teisė naudotis visuomenės informavimo
priemonėmis (Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalis). Labai svarbu, kad priešrinkiminiu
laikotarpiu nuomonėms ir visai kitai informacijai būtų leidžiama sklisti nevaržomai. Minėtą
informacijos ir nuomonių sklaidą politiniais klausimais turi užtikrinti žiniasklaida, inter alia –
audiovizualinė žiniasklaida, t. y. radijas ir televizija, kurių indėlis dėl garsu ir vaizdiniais
perteikiamos informacijos paveikumo, lyginant jį su spauda, šiuo atžvilgiu yra itin svarbus. Seimo
rinkimų įstatymo 51 straipsnio, reglamentuojančio rinkimų agitacijos sąlygas bei tvarką, 1 dalyje
nustatyta, kad VRK paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatams suteikiama teisė
nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Rinkimų agitacijai skirtų laidų
rengimo taisykles tvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų trukmę ir laiką
nustato VRK, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovu. Ji taip pat paskirsto
laidų laiką taip, kad nebūtų pažeisti šie lygiateisiškumo principai: tarp kandidatų sąrašų
daugiamandatėje rinkimų apygardoje; tarp vienmandačių rinkimų apygardų; tarp kandidatų
vienmandatėje rinkimų apygardoje. Pagal to paties straipsnio 4 dalį, diskusijose dalyvaujančių
savarankiškų politinės kampanijos dalyvių grupės (iš dviejų ir daugiau asmenų) sudaromos
tarpusavio susitarimu, o kai jo nėra, – burtais. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir VRK 2016 m.
rugpjūčio 18 d. sprendimu Sp-160 patvirtintose LRT radijo ir televizijos laidų, skirtų 2016 m. spalio
9 d. Seimo rinkimų agitacijai, rengimo taisyklėse, pagal kurių 19 punktą, iki 2016 m. rugpjūčio 24
d. 17.00 val. kandidatų sąrašus iškėlusių partijų (partijų koalicijų) atstovai VRK gali pateikti partijų
rašytinį susitarimą, kuriame jos susitaria kartu dalyvauti vienoje specialiojoje laidoje. Jeigu
kandidatai nepateikia rašytinių susitarimų, VRK kandidatų sąrašus iškėlusioms partijoms diskusijų
dalyvius dalyvauti specialiosiose laidose parenka burtais (Taisyklių 20 punktas). Taisyklių 23
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punkte įtvirtinta, kad kandidatų dalyvavimo specialiojoje laidoje laikas (dienos) nustatomi burtais.
Burtai traukiami VRK būstinėje 2016 m. rugpjūčio 25 d. 12.00 val. Specialiųjų laidų laikas (dienos)
surašomi ant lapelių, kurie sudedami į vokus. Lapelius, sudėtus į vokus, traukia VRK atstovas arba
tai atlikti pavedama burtų traukime dalyvaujančių partijų (partijų koalicijų) atstovams. Rašytinius
susitarimus pateikusių specialiųjų laidų dalyvių dalyvavimo specialiosiose laidose laikas (diena)
traukiamas pirmiau pagal rašytinio susitarimo pateikimo datą, susitarimų nepateikusių laidų dalyvių
laikas (diena) traukiamas pagal rinkimų numerį. Kai laidų laiką (dieną) traukia specialiųjų laidų
dalyviai pagal susitarimą, jie nusprendžia, kuris iš dalyvių atstovauja tokiai specialiųjų laidų dalyvių
grupei. Tokios grupės atstovui ištraukus vieną laidos laiką (dieną), laikoma, kad jis tą laidos laiką
(dieną) ištraukė visai grupei. VRK atstovas, traukiantis burtus, nustato ir išaiškina burtų traukimo
procedūrą. Pagal Taisyklių 25 punktą, specialiosiose LRT televizijos laidose diskutuoja kandidatų
sąrašų atstovų grupės. Kiekvieną grupę, kuri dalyvauja specialiojoje laidoje, sudaro ne daugiau kaip
penkių kandidatų sąrašų atstovai. Iki 2016 m. rugpjūčio 23 d. 17.00 val. kandidatų sąrašus iškėlusių
partijų (partijų koalicijų) atstovai VRK gali pateikti partijų rašytinius susitarimus, kuriuose jos
susitaria kartu dalyvauti specialiosiose laidose. Jeigu kandidatai nepateikia rašytinių susitarimų,
VRK kandidatų sąrašus iškėlusioms partijoms diskusijų laidų dalyvius dalyvauti specialiosiose
laidose parenka burtais. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju susitarimų
nesudariusi politinė partija „Lietuvos sąrašas“ į diskusijų grupes buvo paskirta su dar trimis
partijomis (pagal atsakovo sudarytą LRT televizijos laidų dalyvių sąrašą, 2016 m. rugsėjo 15 d.
LRT televizijos laidoje pareiškėjas diskusijose dalyvaus kartu su politine partija „Drąsos kelias“,
Lietuvos liaudies partija ir Antikorupcine N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija; 2016 m. rugsėjo 20
d. – su S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“, Lietuvos liaudies partija
ir Antikorupcine N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija; 2016 m. rugsėjo 28 d. – su S. Buškevičiaus ir
Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“, Lietuvos liaudies partija ir Antikorupcine N.
Puteikio ir K. Krivicko koalicija, o 2016 m. spalio 4 d. – su S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija
„Prieš korupciją ir skurdą“, politine partija „Drąsos kelias“ ir Antikorupcine N. Puteikio ir K.
Krivicko koalicija), kai tuo tarpu kitose grupėse yra po penkis dalyvius. Diskutuojant mažesnėje
grupėje, pareiškėjui suteiktos geresnės galimybės savo politinei programai pristatyti. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad diskusija yra dviejų ar daugiau žmonių ar jų grupių (diskutantų) pokalbis
kuria nors tema, bendravimo rūšis. Taigi, skirtą eterio laiką savarankiški politinės kampanijos
dalyviai gali skirti išreikšti savo politinėms pažiūroms bei informacijai visuomenei apie savo
veiklos kryptis, vertybes, požiūrį ir pan. pateikti. Diskusijų metu, savarankiški politinės kampanijos
dalyviai taip pat gali išsakyti kritiką ne tik kartu su jais diskutuojančių dalyvių, bet ir kitų
savarankiškų politinės kampanijos dalyvių atžvilgiu. Tik patys kandidatai gali nuspręsti, kaip jie
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išdėstys savo poziciją rinkėjams. Pareiškėjo įvardijama siekiamybė sudaryti galimybę visiems
savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams diskutuoti su visais nėra įtvirtinta įstatyme, esant
įstatymo leidėjo nustatytam reguliavimui, ją realiai būtų sudėtinga įgyvendinti, nes savarankiškų
politinės kampanijos dalyviams nepasiekus susitarimo, burtų kelių ji taip pat negali būti užtikrinta.
VRK, derindama susitarimų dėl dalyvavimo kartu specialiosiose LRT televizijos laidose, skirtose
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai, būdą, o jų nesudariusius savarankiškos kampanijos
dalyvius į grupes diskusijoms paskirsčiusi burtų būdu, ir taip sudariusi LRT televizijos laidų
dalyvių sąrašą, tinkamai vadovavosi nustatytu teisiniu reguliavimu ir lygiateisiškumo, nešališkumo
bei skaidrumo principų nepažeidė, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo politinės partijos
„Lietuvos sąrašas“ skundą ir įpareigoti VRK organizuoti bei sudaryti naują LRT televizijos laidų,
skirtų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai, dalyvių sąrašą.
Teismuose buvo nagrinėjami ir ginčai dėl rinkimų stebėtojų veiksmų. Pavyzdžiui, 2016 m.
spalio 28 d. Alytaus rajono apylinkės teismas nagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą
Nr. A2.11.-1603-448/2016 dėl rinkimų stebėtojo veiksmų, kuriuo pripažino, kad R. Z. 2016 m.
spalio 5 d. apie 13 val. 30 min. Alytaus rinkimų apygardos Nr. 30 būstinėje, adresu Rotušės a. 4,
Alytus, būdamas „Darbo partijos“ rinkimų stebėtoju, kartu su rinkėja įėjo į balsavimo kabiną ir
ranka rodė į balsavimo biuletenyje esantį kandidatų sąrašą, tuo atlikdamas balsavimo veiksmus už
rinkėją. Teismas pripažino, kad tokiais savo veiksmas R. Z. pažeidė Seimo rinkimų įstatymo 66
straipsnio 6 dalį ir padarė teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 2072 straipsnio 3 dalyje.
Teismuose buvo nagrinėjami ir ginčai dėl VRK skelbiamų kandidatų biografijų teksto.
Pavyzdžiui, 2016 m. spalio 16 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo
administracinę bylą Nr. R-8-146/2016 bylą pagal pareiškėjo skundą, kuriuo jis prašė įpareigoti
VRK nedelsiant atstatyti Antakalnio rinkimų apygardos Nr.3 rinkimų apylinkėse rinkiminiuose
plakatuose jo autobiografiją pagal VRK interneto svetainėje 2016 m. rugsėjo 30 d. paskelbtą jo
autobiografijos tekstą, grąžinant išbrauktas frazes, t. y. 1) po žodžių „su brolio K. P. žūties 2013 m.
vasario 16 dieną“ įrašyti žodžius „byla bei jo žūties anksčiau laiko nutrauktu tyrimu, mirties
priežastimi paskelbusiu nelaimingą atsitikimą, nei jam, nei brolio sūnui neleidžiama susipažinti ir
tyrimas neatnaujinamas, nors E. P. to prašė“; 2) po žodžių „Iš ten po dviejų kursų kartu su dar
penkiais bendramoksliais“ įrašyti žodžius „tuometiniai Lietuvos švietimo ir mokslo reikalų
tvarkytojai jį pasiuntė“ „į Leningrado valstybinį universitetą“; 3) po žodžių „Dėstytojas nuovadoje“
įrašyti žodžius „Mano, kad dėl jo suteikiamo viešumo tebedirba universiteto dėstytoju. Tinklaraštis
atsirado po to, kai, supratęs lig šiol tebeveikiančios palūkaninės pinigų sistemos ydingumą,
apsisprendė ją pakeisti fiksuoto pinigų kiekio viešai tvarkoma tiesioginių tarpusavio atsiskaitymų
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sistema. Vėliau sukurta ir pastaraisiais metais išpopuliarėjusi bei Europos Sąjungoje šiuo metu
legalizuota bitkoinų virtuali valiuta iš dalies atitinka šį sumanymą – jų kiekis, skelbiama, neviršys
fiksuotos 21 milijono vienetų ribos“.
Seimo rinkimų įstatymas nenustato pareiškinio dokumento – kandidato į Seimo narius
autobiografijos, kurią pateikti VRK turi kandidatą iškėlusi partija, taip pat rinkimų organizavimo
veiklos dokumento – kandidato į Seimo narius plakato, kurį rengia VRK, turinio. Pagal Dabartinės
lietuvių kalbos žodyną, autobiografija – savo paties gyvenimo aprašymas. VRK, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2013 m. sausio 25 d. sprendimu
Nr. Sp-16 patvirtino Asmens duomenų tvarkymo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašą.
Pagal šį aprašą prie VRK tvarkomų asmens duomenų priskirtos kandidatų autobiografijos (Aprašo
9.4.17 papunktis).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aptartoje byloje pažymėjo, jog nustatyta
aplinkybė, kad VRK neįrašė į pareiškėjo (kandidato į Seimo narius) plakatą minėtų pareiškėjo
autobiografijos teiginių, atsižvelgiant į pirmiau aptartą teisinį reguliavimą, nelaikytina Seimo
rinkimų įstatymo ir pareiškėjo konstitucinės teisės būti išrinktam į Seimo narius pažeidimu, nes
VRK pagal jai suteiktus įgaliojimus pareiškėjo (kandidato į Seimo narius) plakate nurodė pareiškėjo
autobiografijoje įrašytus faktus, t. y. suteikė rinkėjams informaciją apie kandidatuojantį į Seimą
asmenį. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą VRK rinkimų plakate neprivalėjo nurodyti pareiškėjo
nuomonės ir vertinimo atitinkamais su jo autobiografija susijusiais klausimais. Į bylą pateikti
įrodymai, kad Lietuvos liaudies partija, atsakydama į VRK 2016 m. rugpjūčio 31 d. informaciją dėl
kandidatų plakatų informacijos suderinimo, 2016 m. rugsėjo 2 d. pateikė atsakymą, kad suderinta.
Teismas taip pat pažymėjo, jog rinkėjai informaciją apie kandidatus į Seimo narius gauna ne vien iš
jų autobiografijų ir (ar) kandidatų plakatų. Seimo rinkimų įstatymo šeštajame skirsnyje įtvirtintos
kandidatų į Seimo narius veiklos garantijos. VRK paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus,
kandidatai į Seimo narius rinkimų apygardose turi lygią teisę kalbėti rinkėjų ir kitokiuose
susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, valstybinėse visuomenės informavimo priemonėse ir
skelbti savo rinkimų programą (Seimo rinkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalis).
Teismuose buvo nagrinėjami ginčai ir dėl nepažymėtos politinės reklamos. Politinių
kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas nustato, kad politinės kampanijos
laikotarpiu politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta, nurodant lėšų šaltinį ir
aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. Politinė reklama, politinės kampanijos
laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų
reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Šiame įstatyme nustatytas
draudimas skleisti politinę reklamą pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje. Pavyzdžiui,
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Radviliškio rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjamas ginčas dėl to, kad A.J., būdama laikraščio
„Radviliškio kraštas“ redaktorė, kaip viešosios informacijos rengėja bei už visuomenės
informavimo priemonės turinį atsakingas asmuo, 2016 m. spalio 21 d. laikraštyje „Radviliškio
kraštas“ Nr. 42 (107), atspausdino publikacijas „Rinkiminės įžvalgos ir komentarai“,
„Bendruomenės namuose lankėsi A.Gaidžiūnas ir E.Vareikis“, tačiau nepažymėjo kaip politinę
reklamą, tuo pažeisdama PKFFK įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, tuo padarydama Administracinių
teisės pažeidimo kodekso 2079 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą. Radviliškio rajono
apylinkės teismas nustatė, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A.J. yra laikraščio
redaktorė, taiso klaidas, sprendžia straipsnių patalpinimo vietą. Teismas nurodė, jog nors A.J. ir
neigė padariusi administracinės teisės pažeidimą, bet jis yra įrodytas ir jos pačios byloje duotais
paaiškinimais, jog ji yra atsakinga už straipsnių įdėjimą ir medžiagoje esančiais straipsnių
kopijomis bei kita byloje esančia medžiaga. A.J. teismui paaiškino, jo jei būtų maniusi, jog
publikacijos prieštarauja įstatymui, būtų jų nedėjusi, tačiau teismo vertinimu tai dar kartą įrodo, kad
A.J. būdama laikraščio redaktore, sprendė kurias publikacijas publikuoti jos redaguojamame
laikraštyje. Teismo vertinimu publikacijų „Rinkiminės įžvalgos ir komentarai“ ir „Bendruomenės
namuose lankėsi A.Gaidžiūnas ir E.Vareikis“ turinys aiškiai skleidžia informaciją, kuria siekiama
paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose, nes buvo raginimas balsuoti už naują politinę
jėgą, šiose publikacijose buvo paskelbta ne įprastinio pobūdžio informacija, o politinė reklama, kuri
turėjo būti tinkamai pažymėta. Teismas pažymėjo, jog aptartos publikacijos buvo išspausdintos
prieš 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų II turą ir tai galėjo tiesiogiai paveikti rinkėjų valią norima
linkme. Esant įrodymų visumai, teismas laikė, kad A.J. padarė pažeidimą, numatytą ATPK 2079 str.
1 d., ir laikė, kad A.J., būdama laikraščio redaktore yra atsakinga už publikuojamų straipsnių turinį,
atsakinga, kad nebūtų pažeidinėjami įstatymai. Laikraščio redaktorei A.J. Radviliškio rajono
apylinkės teismas paskyrė 289 Eur baudą. Dėl šio teismo sprendimo buvo paduotas skundas Šiaulių
apygardos teismui, kuris 2016 m. gruodžio 7 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimą
paliko nepakeistą. A.J. iš karto po apeliacinės instancijos teismo sprendimo teismo paskirtą 289 Eur
baudą sumokėjo.
Kai kurie juridiniai asmenys politinę reklamą skleidė nedeklaravę jos įkainių. Pavyzdžiui,
2017 m. sausio mėnesį Jurbarko rajono apylinkės teisme UAB „Sprinteris“ vadovui T. M. buvo
paskirta bauda už tai, kad leidinys „Nemuno kraštas“ nedeklaravo politinės reklamos skleidimo
įkainių. UAB „Sprinteris“ vadovui T. M. administracinio teisės pažeidimo byla buvo iškelta pagal
Vyriausiosios rinkimų komisijos nario surašytą administracinių teisės pažeidimų protokolą dėl to,
kad T. M., būdamas UAB „Sprinteris“ vadovas, 2016 m. rugsėjo 2 d. išleido leidinį „Nemuno
kraštas“, kurio 11 ir 12 puslapiuose buvo išspausdinta politinės partijos Lietuvos laisvės sąjunga
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(liberalai) politinė reklama. Leidinio tiražas – 15000 egzempliorių. Nors politinė reklama buvo
paskleista laikantis žymėjimo reikalavimų, tačiau leidėjas – UAB „Sprinteris“ VRK nebuvo
pateikęs politinės reklamos skleidimo įkainių, kaip to reikalaujama PKFFK įstatymo 16 straipsnyje,
todėl padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 207(9)
straipsnio 1 dalyje T. M. kaltu neprisipažino. Teigė, kad jis nėra informacijos rengėjas ir skleidėjas.
Esą informacijos leidėjai ir skleidėjai yra registruojami Kultūros ministerijos Viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje. Leidinys „Nemuno kraštas“ nėra periodinis leidinys. Teismas,
įvertinęs įrodymus, nustatė, kad UAB „Sprinteris“ vadovas padarė administracinį teisės pažeidimą,
numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 207(9) straipsnio 1 dalyje, ir paskyrė 289 Eur baudą.
Dėl paslėptos politinės reklamos skleidimo pirmajame leidinio puslapyje taip pat buvo
ginčų, nagrinėjamų teisme. Pavyzdžiui, Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai kreipėsi
į teismą su skundu, prašydama panaikinti VRK 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. Sp-134.
Nurodė, kad VRK 2016 m. rugpjūčio 11 d. priėmė sprendimą Nr. Sp-134 ,,Dėl 2016 m. gegužės
Nr. 5 (109) žurnalo „Valstybė” viršelio ir jame publikuoto straipsnio ,,Ar G. Landsbergis turi planą,
kaip įveikti nomenklatūrą?” pripažinimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
paslėpta politine reklama”. Partija nurodė, kad minėtame žurnalo viršelyje buvo publikuotas
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) pirmininko Gabrieliaus
Landsbergio fotomontažas, kur G. Landsbergis vaizduojamas su komiksų, animacinių serialų
herojaus Supermeno kostiumu,

vadinamas ,,Superanūku“. Tai yra TS-LKD pirmininką G.

Landsbergį pajuokiantis, pašiepiantis ir provokuojantis vaizdavimas visuomenės informavimo
priemonėje. Tame pačiame žurnalo „Valstybė” (2016 m. gegužės Nr. 5 (109)) numeryje buvo
publikuojamas interviu su TS-LKD pirmininku G. Landsbergiu, jį kalbino žurnalo „Valstybė“
redaktorius Eduardas Eigirdas. VRK 2016 m. gegužės 26 d. gavo Darbo partijos skundą ir 2016 m.
gegužės 31 d. Lietuvos socialdemokratų partijos skundą dėl minėto straipsnio pripažinimo politine
reklama. VRK darbo grupė 2016 m. liepos 11 d. pažymoje Nr. 3-47(1.2) nurodė, kad žurnalo
„Valstybė“ numeryje publikuotas interviu yra žurnalo viršelio tąsa tematiniu požiūriu. 2016 m.
rugpjūčio 11 d. vykusio VRK posėdžio metu buvo svarstytas klausimas dėl 2016 m. gegužės Nr. 5
(109) žurnalo „Valstybė“ viršelio ir jame publikuoto straipsnio ,,Ar G. Landsbergis turi planą kaip
įveikti nomenklatūrą?” pripažinimo politinės partijos TS-LKD paslėpta politine reklama. Pareiškėjo
nuomone, reikėtų sistemiškai vertinti žurnalo „Valstybė“ viršelyje publikuotą fotomontažą ir
interviu. Fotomontažas žurnalo „Valstybė“ pirmajame puslapyje yra išjuokiantis ir pašaipus,
interviu užduodami kompromituojantys klausimai ir akcentuojamas ,,Anūko“ apibūdinimas, todėl
tokio pobūdžio informacijos skleidimas nėra laikomas politine reklama. Duodamas interviu
žurnalistui, TS-LKD pirmininkas G. Landsbergis informavo visuomenę apie partijos pirmininko
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veiklą, pateikta informacija buvo susijusi su kandidato darbine ir nuolatinio pobūdžio visuomenine
veikla, šia informacija nebuvo siekiama paveikti rinkėjų motyvacijos balsuojant rinkimuose. Tai
laikytina įprastinio pobūdžio informacija apie valstybės politikų veiklą ir tokios informacijos
publikavimas politinės kampanijos laikotarpiu yra leidžiamas ir nelaikomas politine reklama. Tokiu
būdu G. Landsbergis įgyvendino pareigą teikti informaciją apie politinės partijos veiklą, kuri yra
numatyta įstatymuose ir TS-LKD įstatuose.
Išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktą skundą, teisėjų kolegija sutiko su VRK pozicija politine
reklama pripažinti žurnalo „Valstybė“ 2016 m. gegužės Nr. 5 (109) viršelyje paskleistą informaciją.
Teismas nurodė, kad šiame viršelyje buvo publikuojamas TS-LKD pirmininko G. Landsbergio,
vilkinčio komiksų superherojaus Supermeno kostiumu, fotomontažas su užrašu „Superanūkas“ ir
prierašu „Supersenelis sugriovė imperiją, liko išrauti jos šaknis“. Teisėjų kolegija, darydama tokią
išvadą, atsižvelgė į tai, kad superherojus Supermenas turi kovotojo su blogiu įvaizdį, su šiuo
herojumi viršelyje tapatinamas G. Landsbergis, atitinkamai, jam priskiriamas tikslas išrauti
imperijos (akivaizdu, kad kalbama apie Tarybų Sąjungą), kurią sugriovė „Supersenelis“, šaknis.
Teismas sutiko su VRK vertinimu, kad pagal vizualinės ir tekstinės informacijos visumą G.
Landsbergis viršelyje vaizduojamas teigiamai, kaip politikas, pasiruošęs negrįžtamai išnaikinti
neigiamus Tarybų Sąjungos liekamuosius reiškinius. Tuo tarpu pareiškėjų teiginiai, kad G.
Landsbergis vaizduojamas neigiamai, siekiant menkinamojo efekto, buvo atmesti kaip niekuo
nepagrįsti, o priešingą išvadą, minėta, suponuoja ne tik vaizdinė, bet ir tekstinė informacija, ją
vertinant skaitytojo požiūriu kaip vieną visumą.
Teismas sutiko ir su VRK pozicija politine reklama pripažinti žurnalo „Valstybė“ 2016 m.
gegužės Nr. 5 (109) publikuotą straipsnį „Ar G. Lansbergis turi planą, kaip įveikti nomenklatūrą?“.
Sutiko su VRK nuomone, kad straipsnio pavadinimas yra viršelio tąsa tematiniu požiūriu, kadangi
pavadinime kalbama apie nomenklatūros (sovietinio arba partinio elito) įveikimą. Straipsnyje
pateikiamas interviu su G. Landsbergiu, kuriame jis pasisako apie motyvus, paskatinusius užsiimti
politine veikla, dalyvauti Seimo rinkimuose. G. Lansbergis kritikuoja valdančiuosius, kalba apie
TS-LKD, jos esamus ir naujus narius, pasisako apie juos teigiamai, dėsto apie pasirengimą
rinkimams, partijos planuojamą gauti mandatų skaičių, mano, kad su kitais politinės partijos nariais
galės atnešti kokybiškų pokyčių, dėsto, kuo politinė partija pranašesnė už kitas, TS-LKD pristato
kaip politinę partiją, prisiimančią politinę atsakomybę, priimdavusią strategiškai svarbius ir
perspektyvoje pasiteisinusius sprendimus, pristato partijos parengtą ekonomikos planą, dėsto apie
partijos turimą kompetenciją, kartu pateikia save kaip ne tik įsipareigojusį Lietuvai, bet ir
įsipareigojusį šeimai bei vaikams žmogų ir kt. Pažymėtina, kad G. Landsbergio interviu straipsnyje
iliustruotas dviem didelio formato nuotraukomis, kurių vienoje G. Landsbergis užfiksuotas kartu su
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šeima, o kitoje – su žmona dalyvaujantys renginyje. Be to, straipsnyje didesniu, kitos spalvos šriftu
grafiškai išskirtos G. Landsbergio citatos, kuriomis formuojamas teigiamas G. Landsbergio įvaizdis,
po viena iš nuotraukų taip pat pateikiama G. Landsbergio citata. Straipsnyje pateikiama išsami G.
Landsbergio biografija, akcentuojant ne tik užimtas pareigybes, bet ir atliktus darbus dirbant jose,
biografijoje pateikiama teigiama nuomonė apie šiuos darbus. Teismas pažymėjo, jog interviu
pateikti klausimai nebuvo kritiško pobūdžio, o, priešingai, suponavo pašnekovo galimybę teigiamą
savęs ir partijos apibūdinimą, be to, kai kuriuose klausimuose tiesiogiai išreiškiama teigiama
žurnalisto nuomonė apie pašnekovo mintis, tiesiogiai raginama atsakyti, kodėl rinkėjai turėtų rinktis
būtent šią politinę partiją. Taigi, teismo vertinimu, tiek žurnalo viršelyje, tiek straipsnyje paskleista
informacija atitinka būtinuosius politinės reklamos požymius – jos paskleidimo tikslas buvo
propaguoti G. Landsbergio atstovaujamą politinę partiją ir tuo pačiu siekti paveikti rinkėjų
motyvaciją balsuojant rinkimuose. Šis tikslas matomas tiek iš informacijos turinio (pateikiamos G.
Landsbergio atstovaujamos TS-LKD vertybės, idėjos, programinės nuostatos, pranašumai, lyginant
su kitomis politinėmis partijomis, informacija apie narius, jų patirtį ir pan., TS-LKD ir jos
pirmininkas vaizduojamas išimtinai teigiamai), tiek iš informacijos pateikimo būdo (G.
Landsbergiui priskiriama kovos su blogiu misija, pasitelkiant tapatinimą su superherojumi,
pateikiamos didelio formato G. Landsbergio nuotraukos tiek šeimoje, tiek renginyje, išryškintos
interviu citatos, pateikiama teigiamai G. Landsbergio veiklą apibūdinanti biografija). Tokio
pobūdžio informacijos paskleidimas rinkimų kampanijos metu atitinka politinės partijos, kurios
pirmininku G. Landsbergis yra, interesus. Tai nėra įprastinio pobūdžio informacinis pranešimas apie
šio politiko veiklą, kadangi informacija nėra siekiama informuoti visuomenę apie G. Landsbergio
konkrečią veiklą (konkrečius įvykius, aplinkybes), bet, priešingai, siekiama pateikti bendro
pobūdžio informaciją apie G. Landsbergį ir jo atstovaujamą politinę jėgą, šios informacijos
paskleidimas nukreipiamas į būsimus Seimo rinkimus. Taigi, VRK tokios informacijos (ir jos dalies
žurnalo viršelyje), nustatyta tvarka nepažymėtos kaip politinė reklama, paskleidimą pagrįstai ir
teisėtai kvalifikavo kaip PKFFK įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalių, 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto,
4 dalies ir 6 dalies 2 punkto pažeidimą.

6. RINKIMŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI
6.1. Rinkimų įstatymų pažeidimai, susiję su rinkėjų papirkimu
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Vyriausioji rinkimų komisija vien 2016 m. spalio 27 d. posėdyje priėmė 10 sprendimų,
kuriuose buvo svarstyti rinkėjų papirkimo klausimai, tačiau rinkėjų papirkimo atvejai nebuvo
nustatyti dėl įvairių priežasčių:
1. Sprendimu Nr. Sp-256 buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministrė, registruota 2016 m. spalio 9 d. vykusių Seimo rinkimų savarankiška politinės
kampanijos dalyvė, Darbo partijos keliama kandidatė Sūduvos rinkimų apygardoje Nr. 63,
Algimanta Pabedinskienė savo veiksmais 2016 m. rugsėjo 30 d. vykusio renginio metu nepažeidė
Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies ar kitų rinkimų agitaciją reglamentuojančių teisės
normų. VRK, tirdama pagal kompetenciją persiųstą skundą, siekė nustatyti, ar Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė savo veiksmais 2016
m. rugsėjo 30 d. vykusio renginio, skirto Lietuvos bendruomenių metams paminėti, Marijampolėje
Bendruomenių kontaktų mugėje „Kartu mes – Lietuva“ metu nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 54
straipsnio 1 dalies ir (ar) kitų rinkimų agitaciją reglamentuojančių teisės normų.
2. Sprendimu Nr. Sp-258 buvo pritarta Saulės apygardos Nr. 24 rinkimų komisijos 2016 m.
spalio 23 d. išvadai „Dėl Valerijaus Simulik galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo
51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, kuria pripažinta, kad asociacija Savanoriški saugos būriai,
organizuodama nuo 2011 m. vykstančią atšvaitų dalijimo akciją, nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo
51 straipsnio 1 dalies nuostatų.
3. Sprendimu Nr. Sp-259 buvo pritarta Raseinių–Kėdainių apygardos Nr. 42 rinkimų
komisijos 2016 m. spalio 23 d. išvadai „Dėl galimo Raseinių krašto ateities sąjūdis „Rasai“ ir Seimo
nario Remigijaus Ačo, kandidatavusio į Seimą, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51
straipsnio ir Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo nuostatų pažeidimo“, kuria remiantis buvo nutrauktas tyrimas dėl galimo Raseinių krašto
ateities sąjūdžio „Rasai“ ir Seimo nario Remigijaus Ačo, kadangi buvo pripažinta, kad Raseinių
krašto ateities sąjūdis „Rasai“ nėra 2016 m. Seimo rinkimų kampanijos dalyvis ir nenustatyta, kad
tradiciškai teikiant dovanas gimtadienius švenčiantiems asociacijos nariams, būtų siekta tiesiogiai ar
netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėjus dalyvauti arba
nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už kandidatą į Seimo narius Remigijų Ačą bei tai, jog
nebuvo nustatyta, kad buvo pažeistos PKFFK įstatymo nuostatos.
4. Sprendimu Nr. Sp-260 buvo pritarta Nevėžio apygardos Nr. 26 rinkimų komisijos 2016
m. spalio 20 d. išvadai „Dėl Nevėžio apygardos Nr. 26 kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo
narius Egidijaus Gaidamavičiaus dalyvavimo rugsėjo 1-osios renginiuose ir siūlymo pavėžėti
pakeleivius nepripažinimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies
pažeidimu“, kuria, atsižvelgiant į tai, jog Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų
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ir verslo fakultete, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje, Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazijoje, kuriose dalyvavo kandidatas į Seimo narius Egidijus Gaidamavičius jokios premijos
nebuvo įsteigtos ir nebuvo įteiktos; Panevėžio Rožyno progimnazijos 2016 m. rugsėjo 1-osios
renginyje mokyklos mergaičių regbio komandai, kurios narių amžius neviršija 17 metų, kandidatas į
Seimo narius Egidijus Gaidamavičius padovanojo 11 komplektų sportinių marškinėlių ir šortukų su
progimnazijos logotipu; bei tai, kad kandidato į Seimo narius Egidijaus Gaidamavičiaus pasiūlymu
dėl pervežimo paslaugų iš Vilniaus į Panevėžį niekas nepasinaudojo, pripažinta, kad kandidatas į
Seimo narius Egidijus Gaidamavičius nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies
nuostatų.
5. Sprendimu Nr. Sp-261 buvo pritarta Šilainių apygardos Nr. 14 rinkimų komisijos 2016 m.
spalio 20 d. išvadai „Dėl Ramūno Karbauskio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, kuria pripažinta, kad Naisių vasaros teatro spektaklių
rodymas Seimo rinkimų agitacijos metu, intensyvumu du spektakliai per mėnesį, spektaklių
rodymas Kauno mieste, kur Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas
Karbauskis yra iškeltas kandidatu, gali būti visuomenėje suprantamas kaip netiesioginis rinkėjų
papirkinėjimas, tačiau negali būti vertinamas kaip Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies
pažeidimas, kadangi iš surinktų duomenų negalima nustatyti pažeidimo sudėties elementų viseto.
6. Sprendimu Nr. Sp-262 buvo pritarta Pietų Žemaitijos apygardos Nr. 33 rinkimų komisijos
2016 m. spalio 17 d. išvadai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio
galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51straipsnio nuostatų pažeidimo“, kuria
pripažinta, kad kandidatas į Seimo narius Remigijus Žemaitaitis kiekvienais metais dalyvaudamas
tarptautiniame festivalyje „Grajikit, Bikavos žiogeliai“ ir „Švėkšnos dvaro“ šventėje, būdamas tik
pagalbininku organizuojant renginius 2016 m., ir neprisidėjęs prie renginių organizavimo
finansiškai, nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų.
7. Sprendimu Nr. Sp-263 buvo pritarta Naujosios Vilnios apygardos Nr. 10 rinkimų
komisijos 2016 m. spalio 4 d. išvadai „Dėl Giedriaus Surplio galimo Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, kuria buvo pripažinta, kad kandidatas į Seimo
narius Giedrius Surplys nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų,
kadangi duomenys apie galimą rinkėjų papirkimą nepasitvirtino, t.y. nebuvo nustatyta, kad
kandidatas į Seimo narius Giedrius Surplys ar kiti asmenys, veikę jo naudai, inicijuodami ir
padėdami realizuoti suoliukų įrengimą viešose Naujosios Vilnios seniūnijos erdvėse, būtų atlikę
veiksmus su tikslu tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti potencialių rinkėjų valią.
8. Sprendimu Nr. Sp-264 buvo pritarta Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos 2016 m.
spalio 24 d. išvadai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narės Mildos Petrauskienės galimo Lietuvos
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Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, kuria pripažinta, kad
kandidatė į Seimo narius Milda Petrauskienė, dalyvaudama visoje Lietuvoje vykdomo projekto
„Rask laiko sau“ pristatyme Utenoje, į kurį įėjimas buvo laisvas visiems norintiems dalyvauti ir
kurio metu vyko praktinis seminaras „Žmogaus beribės galimybės“ rinkimų agitacijos nevykdė,
todėl Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų nepažeidė.
9. Sprendimu Nr. Sp-265 buvo pritarta Tauragės apygardos Nr. 34 rinkimų komisijos 2016
m. spalio 17 d. išvadai „Dėl Kristijono Paliučio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, kuria pripažinta, kad kandidatas į Seimo narius
Kristijonas Paliutis nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų, kadangi skunde
nurodyta aplinkybė, jog laikraštis „Tauragės žinios“ buvo dalijamas su kandidato į Seimo narius
Kristijono Paliučio lankstinukais, nepasitvirtino.
10. Sprendimu Nr. Sp-266 buvo pritarta Marijampolės apygardos Nr. 29 rinkimų komisijos
2016 m. spalio 6 d. išvadai „Dėl Algimanto Mitrulevičiaus galimo Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, kuria nustatyta, kad kandidatas į Seimo narius
Algimantas Mitrulevičius nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų, kadangi
neorganizavo 2016 m. spalio 6 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre vykusio atlikėjo Edmundo
Kučinsko nemokamo koncerto.
Iš priimtų sprendimų matyti, kad daugumoje atvejų nebuvo nustatytas kandidatų aktyvus
vaidmuo vykdant rinkimų agitaciją renginiuose, kuriuose jie dalyvavo, ar jų finansinis indėlis.
Atskirais atvejais nepavyko nustatyti pažeidimui įrodyti reikalingų aplinkybių.
Per 2016 m. Seimo rinkimų laikotarpį VRK nustatė šiuos rinkėjų papirkimo atvejus:
1. VRK 2016 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. Sp-269 „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
rezultatų vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32“ nusprendė pripažinti, kad 2016 m.
spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmojo turo metu vienmandatėje Šilutės rinkimų
apygardoje Nr. 32 perkant rinkėjų balsus už Partijos Tvarka ir teisingumas iškeltą vienmandatėje
Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32 kandidatą Kęstą Komskį ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje
Partijos Tvarka ir teisingumas iškeltus kandidatus Kęstą Komskį, Remigijų Žemaitaitį, Vytautą
Kamblevičių ir Vaidą Bendaravičių, buvo padaryti šiurkštūs Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
51 straipsnio 1 dalies pažeidimai. Minėtu sprendimu buvo panaikinta Partijos Tvarka ir teisingumas
iškelto vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32 kandidato Kęsto Komskio registracija po
rinkimų dienos ir už šį kandidatą paduoti balsai – 2 305 - pripažinti negaliojančiais bei panaikinta
Kęsto Komskio registracija daugiamandatėje rinkimų apygardoje, o 6137 už jį paduoti pirmumo
balsai pripažinti negaliojančiais. Šis sprendimas buvo priimtas VRK nariams susipažinus su
ikiteisminio tyrimo duomenimis apie galimus rinkėjų papirkimus.
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2. VRK 2016 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. Sp-229 nusprendė pritarti VRK Politinės
reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupės 2016 m. spalio 1 d. išvadai Nr. 3-75 (1.2) „Dėl Algirdo
Paleckio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51straipsnio nuostatų pažeidimo“,
kuria

pripažinta,

kad kandidatas

į

Seimo

narius

Algirdas

Paleckis, rinkimų

agitacijos

laikotarpiu Naujosios Vilnios gyventojams sudaręs galimybę gauti nemokamas teisininko
konsultacijas, siekė netiesiogiai paveikti rinkėjų valią artėjančiuose Seimo rinkimuose ir tokiais
savo veiksmais pažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatas.
3. VRK 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendime Nr. Sp-216 pripažino, kad Gediminas Lipnevičius,
būdamas VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“ vadovu ir kandidatu į Seimo narius,
neatlygintinai dovanodamas rinkėjams buities daiktus (skalbimo mašiną ir televizorių) ir apie tai
skleisdamas informaciją laikraštyje „Radviliškio kraštas“, skatino rinkėjus balsuoti už jo
kandidatūrą Seimo rinkimuose ir tokiais savo veiksmais pažeidė Seimo rinkimų įstatymo
51 straipsnio 1 dalies nuostatas.
4. VRK 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. Sp-199 nusprendė pritarti Politinės reklamos ir
papirkimų tyrimo darbo grupės 2016 m. rugsėjo 13 d. išvadai Nr. 3-63 (1.2) „Dėl kandidato į
Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėje Raseinių–Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 42
Remigijaus Ačo galimų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų“, kuria:
1) pripažinta, jog nenustatyta, kad Raseinių krašto ateities sąjūdžio RASAI nuolaidų kortelės
yra susijusios su kandidato į Seimo narius vienmandatėje Raseinių–Kėdainių rinkimų apygardoje
Nr. 42 Remigijaus Ačo veikla;
2) pripažinta, kad kandidatas į Seimo narius Remigijus Ačas, 2016 m. rugpjūčio mėnesį
Raseiniuose esančioje kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ dalydamas krepšinio kamuolius,
pažymėtus krepšininko Jono Valančiūno parašu, pažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1
dalies nuostatas.
5. VRK 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. Sp-64 nusprendė pritarti 2016 m. gegužės 16
d. Politinės reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupės išvadai „Dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų 2016 m. gegužės 5 d. organizuoto koncerto Vilniaus Katedros aikštėje“
Nr. 4-49 (1.12) toje dalyje, kuria pripažinta, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai,
2016 m. gegužės 5 d. Vilniaus Katedros aikštėje organizuodami nemokamą ir visuomenei prieinamą
profesionalaus atlikėjo Jurgio Didžiulio koncertą, pažeidė Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1
dalį.
Aukščiau nurodytais rinkėjų papirkimo atvejais buvo nustatytas materialinės naudos dydis,
kurią gavo rinkėjai ir kandidatų aktyvi veikla suteikiant materialinę naudą rinkėjams. Kęsto
Komskio atveju kandidato buvo veikiama kandidato interesais.
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Sąlyginai nustatyta nedaug rinkėjų papirkimo atvejų (5 iš 30), tačiau didelis nagrinėtų atvejų
skaičius rodo, kad kandidatai buvo aktyviai stebimi ir dėl jų dalyvavimo viešuosiuose renginiuose
buvo aktyviai skundžiamasi.

6.2. Rinkimų įstatymų pažeidimai, susiję su rinkimų agitacija
Rinkimų agitacija gali būti įvairių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Konstituciją
ir įstatymus, prieštarauja moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, neatitinka sąžiningų ir
garbingų rinkimų. Politinės reklamos žymėjimo reikalavimai nustatomi įstatymuose, politinės
reklamos žymėjimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.
Vyriausioji rinkimų komisija 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. Sp-65 pritarė VRK
pirmininko pavaduotojos – komisijos sekretorės Elenos Masnevaitės ir VRK Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2016 m. gegužės 25 d. pažymai Nr. 4-53(1.2)
„Dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų“ 2016 m. Seimo rinkimų politinės
kampanijos laikotarpiu platinto lankstinuko, kuriuo buvo raginama 1 proc. gyventojų pajamų
mokesčio skirti šiai politinei partijai, pripažinimo paslėpta politine reklama“ bei pripažino Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų“ 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu
platintus lankstinukus „Nauja Tėvynės sąjunga – naujų galimybių Lietuvai“ šios politinės partijos
paslėpta politine reklama.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai,

platindami

lankstinukus, kuriais buvo raginama iki 2019 m. užpildžius prašymą, pervesti pajamų mokesčio dalį
vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms, 1 proc. gyventojų pajamų
mokesčio skirti Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams“, pažeidė PKFFK įstatymo
15 straipsnio 1 dalies reikalavimus.
VRK 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-78 pritarė Politinės reklamos ir papirkimų
tyrimo darbo grupės 2016 m. birželio 1 d. išvadai Nr. 4-54 (1.12) „Dėl publikacijos apie Tėvynės
sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus“, kuria pripažinta, kad 2016 m. gegužės 5 d. naujienų
portale www.alfa.lt paskelbta publikacija „Konservatoriai Katedros aikštėje išsiruošė į rinkimų
kampaniją“ yra naujienų portalo www.alfa.lt nemokamų publikacijų ciklo apie politinių partijų
rinkimų kampanijas ir rinkimų programines nuostatas pradžios dalis, atitinkanti PKFFK įstatymo 16
straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytą išimtį, kas nėra laikoma politine reklama. Taip pat nutarė
viešai paskelbti, kad naujienų portalas www.alfa.lt įsipareigojo, skirdamas vienodą dėmesį visoms
politinėms partijoms, kurti straipsnių ciklą apie politinių partijų rinkimų kampanijas ir partijų
programines nuostatas, neišskirdamas vienos ar kelių politinių partijų bei pavedė VRK sekretoriato

88

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui kontroliuoti, kaip naujienų
portalas www.alfa.lt laikosi duoto įsipareigojimo.
2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. Sp-91 VRK pritarė VRK pirmininko pavaduotojos –
komisijos sekretorės Elenos Masnevaitės ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
kontrolės skyriaus 2016 m. birželio 14 d. pažymai Nr. 3-36 (1.2) „Dėl informacijos apie Lietuvos
socialdemokratų partijos suvažiavimą vertinimo“ ir pripažino Lietuvos socialdemokratų partijos
paslėpta politine reklama straipsnius: „Dalyvavome LSDP XXXIV suvažiavime“ (laikraštis „Mūsų
Ignalina“, 2016 m. gegužės 10 d.); „LSDP suvažiavimas patvirtino – Jonavoje kandidatuos R.
Sinkevičius“ (laikraštis „Jonavos garsas“, 2016 m. gegužės 6 d.); „Gal galima ramybės?“ (laikraštis
„Jonavos garsas“, 2016 m. gegužės 6 d.); „Lietuvos socialdemokratijai – 120 metų. Kitąmet
Jonavos socialdemokratijai – jau 25-eri“ (laikraštis „Jonavos garsas“, 2016 m. gegužės 6 d.). Šiuo
sprendimu VRK nusprendė įpareigoti Lietuvos socialdemokratų partiją iš einamosios banko
sąskaitos apmokėtas politinės kampanijos išlaidas (100 Eur) už straipsnio „LSDP suvažiavimas
patvirtino – Jonavoje kandidatuos R. Sinkevičius“ (laikraštis „Jonavos garsas“, 2016 m. gegužės 6
d.) paskelbimą nurodyti 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo
ataskaitoje ir finansinės apskaitos žiniaraštyje bei pavedė VRK sekretoriato Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Lietuvos socialdemokratų partijos 2016
m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir finansinės apskaitos
žiniaraštį, nurodant sprendimo 2.1–2.4 papunkčiuose įvardytų straipsnių paskelbimo patirtinas
išlaidas, jeigu jiems paskelbti būtų taikomi politinės reklamos įkainiai (884,95 Eur).
Vyriausioji rinkimų komisija 2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. Sp-94 pritarė VRK
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2016 m. birželio 10 d.
pažymai Nr. 3-31 (1.2) „Dėl Darbo partijos Šiaulių miesto skyriaus išplatinto laikraščio „Šiaulių
pavasaris“ pripažinimo politine reklama“ ir nusprendė Darbo partijos Šiaulių miesto skyriaus
išplatintą reklaminį leidinį „Šiaulių pavasaris“ pripažinti 2016 m. Seimo rinkimų politine reklama
bei leidinio maketavimo, spausdinimo ir platinimo išlaidas pripažinti Darbo partijos 2016 m. Seimo
rinkimų politinės kampanijos išlaidomis, patirtomis iki politinės kampanijos pradžios, ir įpareigoti
Darbo partiją šias išlaidas nurodyti Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje.
2016 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. Sp-117 Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė pritarti
iš dalies VRK darbo grupės 2016 m. liepos 20 d. pažymai Nr. 3-55 (1.2) „Dėl internetiniame
naujienų portale DELFI 2016 m. balandžio–birželio mėnesiais publikuotų straipsnių apie Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungą ir jos pirmininką Ramūną Karbauskį vertinimo“, nepripažinti politine
reklama: Eglės Samoškaitės straipsnių „R. Karbauskis prabilo apie dugną ir didžiausią politinę
klaidą“ (2016 m. birželio 8 d.), „Tikrasis R. Karbauskio veidas: apie tai verta sužinoti“ (2016 m.
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balandžio 11 d.), „R. Karbauskis jau suplanavęs kandidatus į premjero ir šalies prezidento pareigas“
(2016 m. birželio 2 d.), „Neįtikėtina S. Skvernelio ir A. Karbauskio schema“ (2016 m. balandžio 1
d.); Ramūno Karbauskio straipsnių „R. Karbauskis. Atsakymas R. Valatkai: man nėra dėl ko
gėdytis“ (2016 m. balandžio 12 d.), „R. Karbauskis. Atviras laiškas prezidentei D. Grybauskaitei“
(2016 m. gegužės 19 d.); Vytenio Radžiūno straipsnio „R. Karbauskis su S. Skverneliu nusitaikė į
ypatingus rinkėjus“ (2016 m. balandžio 12 d.); Birutės Vyšniauskaitės straipsnių „Kokia juoda katė
prabėgo tarp R. Karbauskio ir N. Puteikio“ (2016 m. balandžio 13 d.), „R. Karbauskis pripažįsta
susipainiojęs: atsiprašau, kad taip išėjo“ (2016 m. balandžio 21 d.); Martyno Žilionio straipsnio
„Kaip R. Karbauskis tapo milijonieriumi“ (2016 m. balandžio 25 d.).
VRK 2016 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. Sp-119 pritarė VRK sekretoriato Politinių partijų
ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2016 m. liepos 14 d. pažymai Nr. 3-49 (1.2)
„Dėl Manto Adomėno paskleistos politinės reklamos“ ir iki 2016 m. Seimo rinkimų politinės
kampanijos pradžios Manto Adomėno išplatintą lankstinuką „Man svarbu, ką Jūs galvojate“
(gyventojų

nuomonės

apklausa)

pripažino

politine

reklama.

Taip

pat

nusprendė

pripažinti lankstinuko gamybos išlaidas (35 Eur) Manto Adomėno 2016 m. Seimo rinkimų politinės
kampanijos išlaidomis, patirtomis iki politinės kampanijos pradžios, ir įpareigoti Mantą Adomėną
šias išlaidas nurodyti Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje. VRK pripažino, kad Mantas
Adomėnas pažeidė PKFFK įstatymo 3 straipsnio 6 dalį politinės kampanijos laikotarpiu (2016 m.
balandžio 14 d.) užsakydamas lankstinuką, tai yra įgydamas prievolių dėl išlaidų (223,85 Eur)
politinei kampanijai, iki registravimo politinės kampanijos dalyviu (2016 m. balandžio 20 d.) ir, kad
politinės kampanijos laikotarpiu Manto Adomėno skleista politinė reklama (lankstinukas „Man
svarbu, ką Jūs galvojate“, „Jei kyla klausimų ar problemų, ateikite – padėsiu! – Mantas Adomėnas
Jūsų Seimo narys“, brošiūra „Atvirai ir be užuolankų“) yra netinkamai pažymėta.
2016 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. Sp-120 VRK pritarė VRK sekretoriato Politinių partijų
ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2016 m. liepos 15 d. pažymai Nr. 3-52 (1.2)
„Dėl tento pripažinimo kandidato Remigijaus Osausko politine reklama“, kuria pripažino Jonavoje,
Žeimių gatvėje, 2016 m. kovo 25 d. – gegužės 24 d. kabojusį tentą su Remigijaus Osausko
nuotrauka, užrašu „Buskime su pavasariu“, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio logotipu ir
prierašu „Jonavos liberalai“ paslėpta Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidato Remigijaus
Osausko Jonavos rinkimų apygardoje Nr. 60 politine reklama, taip pat pripažino išlaidas už tento
viešinimą 2016 m. kovo 25 d. – balandžio 9 d. (20,16 euro) Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
kandidato Remigijaus Osausko Jonavos rinkimų apygardoje Nr. 60 iki politinės kampanijos
pradžios patirtomis politinės kampanijos išlaidomis ir pavedė Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo kontrolės skyriui šias išlaidas nurodyti kandidato Politinės kampanijos finansavimo
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apskaitos žiniaraštyje bei nusprendė įpareigoti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatą R.
Osauską Jonavos rinkimų apygardoje Nr. 60 nurodyti išlaidas už tento spausdinimą Politinės
kampanijos finansavimo ataskaitoje ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje.
Vyriausioji rinkimų komisija 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. Sp-134 pritarė VRK
pirmininko pavaduotojos – komisijos sekretorės Elenos Masnevaitės ir Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2016 m. liepos 12 d. pažymai Nr. 3-47 (1.2) „Dėl 2016
m. gegužės Nr. 5 (109) žurnalo „Valstybė“ viršelio ir jame publikuoto straipsnio „Ar G.
Landsbergis turi planą, kaip įveikti nomenklatūrą?“ pripažinimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų paslėpta politine reklama“, pripažino Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų paslėpta politine reklama 2016 m. gegužės Nr. 5 (109) žurnalo „Valstybė“: viršelį,
kuriame paskelbtas Gabrieliaus Landsbergio fotomontažas; straipsnį „Ar G. Landsbergis turi planą,
kaip įveikti nomenklatūrą?“ (54–59 psl.). VRK taip pat nusprendė pripažinti, kad žurnalo
„Valstybė“ redakcija, paskelbdama politinę reklamą pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje,
pažeidė PKFFK įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei nutarė pavesti VRK sekretoriato
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos
finansavimo ataskaitą ir finansinės apskaitos žiniaraštį, nurodant pažymos 1.1–1.2 papunkčiuose
įvardytų fotomontažo ir straipsnio paskelbimo patirtinas išlaidas, jeigu jiems paskelbti būtų taikomi
politinės reklamos įkainiai (8 769,74 Eur).
VRK 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. Sp-211 nusprendė iš dalies pritarti VRK
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2016 m. rugsėjo 20 d.
pažymai Nr. 3-66 (1.2) „Dėl kandidato Mariaus Muižiniko išlaidų išorinei politinei reklamai“ bei
pripažinti, kad Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Marius Muižinikas Kaišiadorių–
Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59, įgydamas turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai iki
užsiregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu dienos, pažeidė PKFFK įstatymo 3
straipsnio 6 dalį.

7. RINKĖJŲ INFORMAVIMAS
Vyriausioji rinkimų komisija, organizuodama ir vykdydama rinkimus bei siekdama
užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių aktualią, operatyvią ir objektyvią informacijos sklaidą,
vadovavosi 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų komunikacijos strategija, kurioje nustatytos
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informavimo kryptys, tikslinės informavimo grupės bei informacijos sklaidos kanalai, kurie
atskiroms tikslinėms grupėms buvo priimtiniausios, patogiausios ir pasiekiamos tinkamu laiku.
Atsižvelgiant į tikslinėms grupėms teikiamos informacijos pobūdį, perduodamų žinių
įvairovę ir planuojant veiksmingą jų pateikimą reikiamu laiku ir atitinkamam adresatui, buvo
skiriamos kelios informavimo apie rinkimus kryptys ir žinių kategorijos:
1. žinios, skatinančios pilietinį švietimą (padedančios suvokti pagrindinius rinkimų
principus, teisinius aspektus; supažindinama su politinės kampanijos ir rinkimų dalyviais;
kviečiama dalyvauti rinkimuose);
2. žinios, susijusios su praktiniais rinkimų aspektais (teikiama informacija apie
vienmandačių rinkimų apygardų ir apylinkių ribas, supažindinama su rinkimų biuletenių
pavyzdžiais, balsavimo būdais (kaip, kur, kada balsuoti) ir kt.);
3. žinios, susijusios su rinkimus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų
pažeidimais (gyventojams teikiama informacija apie galimai įvykdytus pažeidimus Seimo rinkimų
metu).
Interneto svetainėse www.vrk.lt, elektroninių paslaugų portale www.rinkejopuslapis.lt bei
VRK socialinių tinklų Facebook puslapyje ir socialinio tinklo Twitter paskyroje tikslinės grupės
buvo informuojamos apie aktualijas, publikuojama aktualiausia informacija, susijusi su rinkimais:
skleidžiama informacija apie politines partijas, kandidatus, apygardų ir apylinkių ribas, balsavimo
būdus, rinkimų procesą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, rinkėjai skatinami
būti aktyviais ir atsakingais piliečiais.

7.1. Rinkimų viešinimo projektai
VRK projektai su nevyriausybinėmis organizacijomis
VRK, organizuodama ir vykdydama rinkimus, nemažai dėmesio skiria rinkimų viešinimui.
2016 metų Seimo rinkimų metu VRK vykdė 5 projektus, kurie buvo skirti rinkimų viešinimui ir
populiarinimui.

VRK,

įgyvendindama

minėtus

projektus

bendradarbiavo

su

įvairiomis

organizacijomis. Siekdama, kad rinkėjai, ir ypač jaunimas, kuo aktyviau dalyvautų 2016 m. spalio
9 d. Seimo rinkimuose, VRK pasirašė bendradarbiavimo susitarimus ir įgyvendino šiuos projektus:
Projektas „Žinau, ką renku“
VRK ir VšĮ „Europos namai" drauge įgyvendino projektą „Žinau, ką renku 2016“, kuriam ši
viešoji įstaiga sukūrė politikos stebėsenos interneto svetainę www.zinaukarenku.lt ir ją adaptavo
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2016 m. Seimo rinkimams. Šioje svetainėje vyksta tiesioginis bendravimas su kandidatais, rinkėjai
supažindinami su politinių partijų ir kandidatų programomis ir kita dominančia informacija.
„Žinau, ką renku“ – tai Lietuvos jaunimo iniciatyva, siekianti užtikrinti skaidrią politiką ir raštingą
rinkėjo pasirinkimą. Ši idėja kilo tarp jau dešimtmetį vykdomos Mokomojo Europos Parlamento
(MEP) veiklos dalyvių, sutelkdama aktyvius 16-29 metų amžiaus jaunuolius ir paskatindama juos
veikti viešajame gyvenime. Tuo tikslu 2014 metais buvo sukurta virtuali Europos Parlamento ir
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų stebėsenos platforma, kuri veikė ir 2015 m. savivaldybių
tarybų ir merų rinkimuose. VRK projekto partneriams pateikė rinkimams viešinti skirtą informaciją
– kandidatų į Seimo narius biografijas, nuotraukas, turimas rinkimų programas, o po rinkimų dienos
pateikė ir leido naudoti duomenis apie balsavimo rezultatus ir rinkėjų aktyvumą.
VšĮ „Europos namai“ projektui „Žinau, ką renku 2016“ iš VRK taip pat gavo virš 30 tūkst.
informacinių plakatų, atvirlaiškių ir lipdukų. Informuodama apie rinkimus, viešoji įstaiga šiuos
spaudinius neatlygintinai platino rinkėjams iki rinkimų dienos bei rinkimų dieną.
Šiuo projektu buvo siekiama, kad jaunimas rinkimuose dalyvautų sąmoningai, kad žinotų,
ką renka, kad apsispręstų savarankiškai. Buvo skatinamas jaunų žmonių aktyvumas, jų tiesioginis
bendravimas su politikais. Šis projektas stebėseną tęsia ir pasibaigus rinkimams, iki naujų rinkimų.
Projektas „Man ne dzin 2016“
VRK ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) drauge įgyvendino projektą „Man ne
dzin 2016“, kurio tikslas – skatinti rinkimuose dalyvauti jaunimą, stiprinti jo suvokimą apie savo
galimybes ir įtaką visuomenėje, atsakingai pasirinkti politines partijas ir kandidatus.
VRK pateikė LiJOT informaciją, skirtą rinkimams viešinti, skelbė informaciją apie projektą
„Man ne dzin 2016“, taip pat atspausdino rinkimų viešinimui skirtas skrajutes ir lipdukus. VRK taip
pat projekto partneriui pateikė kandidatų į Seimo narius biografijas, nuotraukas, turimas rinkimų
programas, o po rinkimų dienos pateikė ir leido naudoti duomenis apie balsavimo rezultatus ir
rinkėjų aktyvumą.
LiJOT skatino rinkėjų susitikimus su kandidatais, pristatinėjo jų programas, rengė
susitikimus su rinkimus organizuojančiais atsakingais asmenimis, vykdė rinkimų stebėseną, o apie
įstatymų pažeidimus informavo VRK, apygardų rinkimų komisijas ir policiją.
Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“
VRK tęsia savo aktyvų bendradarbiavimą su visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės“.
Prieš rinkimus buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią abi pusės įsipareigojo veikti
neatlygintinai, nešališkai ir užtikrinti laisvą, slaptą, visuotinės rinkimų teisės įgyvendinimą bei
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nevykdyti agitacijos už konkrečias politines partijas ar kandidatus vykdant aktyvią 2016 m. Seimo
rinkimų stebėseną. VRK atspausdino ir išplatino „Baltųjų pirštinių“ dalomąją medžiagą (plakatus)
apygardoms ir apylinkėms, suteikė prieigą organizacijos „Baltosios pirštinės“ atstovams naudotis
politinės reklamos ir kampanijų finansavimo stebėsenos sistema. Šiuos rinkimus aktyviai stebėjo
net 257 organizacijos „Baltosios pirštinės“ stebėtojai.
Projektas „Mano balsas“
VRK, vykdydama projektą „Mano balsas“, bendradarbiavo su Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslo projektu „Lietuvos nacionalinė rinkiminė
studija“ (Nr. LIP - 23/2016), vykdomo pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024
metų programą, ir jo vadove dr. Aine Ramonaite.
Projektas „Mano balsas“ – tai racionalaus balsavimo sistema internete www.manobalsas.lt.
Šiame puslapyje žmonės yra kviečiami atlikti trumpą testą ir sužinoti, kurie politikai ar partijos yra
arčiausiai jų pažiūrų. Klausimyno pagrindą sudaro visuomenei svarbūs klausimai iš įvairių sričių –
švietimo, sveikatos apsaugos, ekonomikos, užsienio politikos, kultūros. Projekto autoriai tikisi, kad
žmonės, žinodami politikų poziciją jiems rūpimais klausimais, galės priimti racionalų sprendimą,
kuris politikas sugebės juos geriausiai atstovauti.
Įgyvendinant projektą tarp abiejų partnerių buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas,
pagal kurį VRK įsipareigojo neatlygintinai pateikti projekto partneriui visą projektui „Mano balsas“
reikiamą informaciją, nepažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, savo
turimais kanalais platinti projekto partnerio parengtas ir atspausdintas apklausos anketas ir
lankstinukus, susijusius su 2016 m. Seimo rinkimais. Kita šalis įsipareigojo neatlygintinai platinti
2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyviams spausdintą medžiagą, kviesti juos ir visus
Lietuvos rinkėjus naudotis racionalaus balsavimo sistema internete adresu www.manobalsas.lt bei
aktyviai skleisti informaciją apie projektą „Mano balsas“, siekiant viešinti 2016 m. Seimo rinkimus.
Projektas „Balsuok atsakingai“
2016 m. Seimo rinkimai išsiskyrė iš kitų rinkimų tuo, kad buvo žymiai didesnis dėmesys
skirtas kandidatų tarpusavio debatams. VRK kartu su VšĮ Baltijos šalių strateginio vystymo institutu
įgyvendino projektą „Balsuok atsakingai“, kurio tikslas buvo skatinti visuomenę aktyviai ir
atsakingai dalyvauti rinkimuose. Projekto rėmuose VRK įsipareigojo pateikti projekto partneriui
rinkimams viešinti skirtą informaciją apie rinkimuose dalyvaujančias partijas, kandidatus bei
atspausdinti 50 000 projekto partnerio pateiktų rinkėjo atmintinių, skirtų dalinti rinkėjams. Projekto
partneris įsipareigojo organizuoti politinius debatus 59-iose rinkimų apygardose bei sukurti vieną
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internetinę platformą, kurioje būtų visos iniciatyvos, susijusios su 2016 m. Seimo rinkimų
viešinimu ir piliečių aktyvaus dalyvavimo rinkimuose skatinimu. Platformą, kurioje kiekvienas
susidomėjęs žmogus galėtų rasti sau tinkamiausią informaciją apie kandidatus, parijų programas ir
t.t. Šalys įsipareigojo veikti neatlygintinai, nešališkai ir užtikrinti laisvą, slaptą, visuotinės rinkimų
teisės įgyvendinimą bei nevykdyti agitacijos už konkrečias politines partijas ar kandidatus.
Visos įgyvendintos iniciatyvos turėjo bendrą tikslą – įtraukti į rinkimų procesą kuo daugiau
žmonių, kviesti ypač jaunimą aktyviai dalyvauti rinkimuose, domėtis politiniais procesais Lietuvoje
ir atsakingai rinkti Seimą.

7.2. Diskusijų laidos
Seimo rinkimų įstatymo 46 straipsnyje numatyta kandidatų teisė pasinaudoti visuomenės
informavimo priemonėmis. 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose VRK sudarė galimybes
kandidatams dalyvauti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos bei vienmandatėse rinkimų
apygardose rengiamose diskusijų laidose, kurios buvo transliuojamos per televiziją ir radiją.
Kandidatai į Seimo narius vienmandatėse rinkimų apygardose turėjo galimybę pasisakyti ir
komercinės televizijos diskusijų laidose.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) laidos
Vadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 18 d. VRK sprendimu Nr. Sp-160 patvirtintomis LRT
radijo ir LRT televizijos laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai, rengimo
taisyklėmis, buvo surengtos 7 LRT radijo laidos – 2016 m. rugsėjo 12, 14, 19, 21, 26, 28 dienomis
ir spalio 3 dieną, ir 12 LRT televizijos laidų – 2016 m. rugsėjo 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29
dienomis ir spalio 4 - 6 dienomis. VRK nusprendė skirti 75 161,93 Eur Lietuvos nacionaliniam
radijui ir televizijai patirtoms išlaidoms apmokėti.
LRT radijo laidos, skirtos 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai vienmandatėse
rinkimų apygardose, buvo patvirtintos vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 21d. VRK sprendimu Nr. Sp205 „Dėl LRT radijo laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
agitacijai vienmandatėse rinkimų apygardose, rengimo taisyklių patvirtinimo“. Kiekvienai
vienmandatei rinkimų apygardai buvo rengiama viena specialioji laida, kurioje dalyvavo visi tos
rinkimų apygardos kandidatai. LRT specialiąsias laidas rengė pagal Seimo rinkimų vienmandačių
rinkimų apygardų numerį – nuo Nr. 1 (pirma laida) iki Nr. 71 (paskutinė laida). Vadovaujantis LRT
radijo laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai vienmandatėse rinkimų apygardose,
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rengimo taisyklėmis, buvo surengta 71 LRT radijo laida – 2016 m. rugsėjo 26, 27, 28, 30 dienomis
ir spalio 3–7 dienomis.
2016 m. rugsėjo 28 d. VRK sprendimu Nr. Sp-223 „Dėl išlaidų Lietuvos nacionaliniam
radijui ir televizijai ruošiant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacines laidas vienmandatėse
rinkimų apygardose kompensavimo“ buvo skirta 12 096,27 Eur Lietuvos nacionaliniam radijui ir
televizijai patirtoms išlaidoms, ruošiant 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacines laidas
vienmandatėse rinkimų apygardose, apmokėti.
Iš viso Lietuvos radijas ir televizija surengė 78 radijo ir 12 televizijos laidų, skirtų 2016 m.
spalio 9 d. Seimo rinkimams. Ruošiant minėtas laidas Lietuvos radijui ir televizijai buvo skirta iš
viso 87 258,20 Eur patirtų išlaidų kompensavimui.
Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 7 d VRK sprendimu Nr. Sp-188 „Dėl televizijos diskusijų
laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai vienmandatėse
rinkimų apygardose, rengimo taisyklių patvirtinimo“, buvo organizuotos diskusijų laidos per
komercines televizijas. Kiekvienoje Seimo rinkimų vienmandatėje rinkimų apygardoje buvo
organizuota po vieną diskusijų laidą.
24 lentelė. Komercinių televizijų diskusijų laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų agitacijai vienmandatėse apygardose, grafikas
Apygardos.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Apygardos pavadinimas

Televizijos pavadinimas

Naujamiesčio
Senamiesčio
Antakalnio
Žirmūnų
Fabijoniškių
Šeškinės
Justiniškių
Karoliniškių
Lazdynų
Naujosios Vilnios
Panerių
Verkių
Centro - Žaliakalnio
Šilainių
Kalniečių
Dainavos
Petrašiūnų
Panemunės
Aleksoto - Vilijampolės

Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV

Paslaugos
kaina, Eur

Eterio laikas

2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9

2016 09 24
2016 09 25
2016 09 26
2016 09 27
2016 09 28
2016 09 29
2016 10 07
2016 10 01
2016 10 02
2016 10 03
2016 10 05
2016 10 06
2016 09 11
2016 09 30
2016 09 11
2016 09 11
2016 09 12
2016 09 12
2016 09 12
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Apygardos.
Nr.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Apygardos pavadinimas

Televizijos pavadinimas

Paslaugos
kaina, Eur

Eterio laikas

Baltijos
Marių
Pajūrio
Danės
Saulės
Aušros
Nevėžio
Vakarinė
Aukštaitijos
Marijampolės
Alytaus
Gargždų
Šilutės
Pietų Žemaitijos
Tauragės
Plungės
Kretingos Palangos
Kuršo
Mažeikių
Akmenės - Mažeikių
Telšių
Kelmės - Šiaulių
Raseinių - Kėdainių
Kėdainių
Radviliškio
Kuršėnų - Dainų
Žiemgalos
Pasvalio - Pakruojo
Biržų - Kupiškio
Anykščių - Panevėžio
Sėlos
Utenos
Visagino - Zarasų
Nalšios
Molėtų - Širvintų
Nemenčinės
Šalčininkų - Vilniaus
Medininkų
Trakų - Vievio
Kaišiadorių - Elektrėnų
Jonavos
Ukmergės
Jurbarko - Pagėgių
Sūduvos
Zanavykų

LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
Šiaulių apskrities televizija
Šiaulių apskrities televizija
LNK TV
LNK TV
LNK TV
Marijampolės televizija
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
Šiaulių apskrities televizija
LNK TV
Šiaulių apskrities televizija
LNK TV
LNK TV
Šiaulių apskrities televizija
Šiaulių apskrities televizija
Šiaulių apskrities televizija
Šiaulių apskrities televizija
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
LNK TV
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
Lietuvos ryto televizija
LNK TV
Marijampolės televizija
LNK TV

2044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
1 391,50
1 391,50
2 044,9
2 044,9
2 044,9
1 863,40
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
1 391,50
2 044,9
1 391,50
2 044,9
2 044,9
1 391,50
1 391,50
1 391,50
1 391,50
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 044,9
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 226,4
2 044,9
1 863,40
2 044,9

2016 09 12
2016 09 19
2016 09 19
2016 09 19
2016 09 21
2016 09 24
2016 09 19
2016 09 24
2016 09 25
2016 09 28
2016 09 24
2016 09 24
2016 09 24
2016 09 25
2016 09 25
2016 09 25
2016 09 26
2016 09 26
2016 09 26
2016 09 26
2016 09 26
2016 09 28
2016 09 27
2016 10 02
2016 09 29
2016 10 03
2016 10 05
2016 10 06
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 27
2016 10 02
2016 10 02
2016 09 17
2016 09 18
2016 09 30
2016 10 04
2016 09 19
2016 09 20
2016 09 21
2016 09 23
2016 09 22
2016 10 02
2016 09 29
2016 10 03
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Apygardos.
Nr.
65
66
67
68
69
70
71

Apygardos pavadinimas

Televizijos pavadinimas

Raudondvario
Garliavos
Prienų - Birštono
Vilkaviškio
Dzūkijos
Varėnos - Trakų
Lazdijų - Druskininkų

LNK TV
LNK TV
LNK TV
Marijampolės televizija
LNK TV
LNK TV
LNK TV

Paslaugos
kaina, Eur

Eterio laikas

2 044,9
2 044,9
2 044,9
1 863,40
2 044,9
2 044,9
2 044,90

2016 10 03
2016 10 03
2016 10 03
2016 09 30
2016 09 30
2016 09 30
2016 09 30

Iš viso viešojo pirkimo metu buvo nupirkta 71 laida už 141 182,80 Eur. Vienos laidos
trukmė – 90 min. Vidutinė vienos laidos kaina – 1 988, 49 Eur. Vidutinė 1 min. kaina televizijoje –
22,09 Eur.
Kandidatai diskusijų laidose kalbėjo laidos vedėjo, ekspertų ir (ar) kviestinių žiniasklaidos
atstovų pasiūlytomis temomis. Laidose dalyvavo visi atitinkamos vienmandatės rinkimų apygardos
kandidatai. Diskusijų laidos buvo transliuojamos per televiziją ir (ar) internetą pagal sudarytą
grafiką, o įrašai buvo įkelti į interneto svetaines arba į interneto svetainę www.youtube.com bei
patalpinti VRK interneto puslapyje.
2016 m. spalio 9 d. vykusių rinkimų metu balsavo 50,56 proc. rinkėjų. Pakartotinio
balsavimo metu dalyvavo 37, 85 proc. visų rinkėjų. Ir, nors tai keliais procentiniais punktais mažiau
nei 2012 m. (galutinis aktyvumas siekė 52,93 proc.), tačiau įvertinus ir išankstinio balsavimo
duomenis aktyvumas 2016 m. didesnis.
Galima pasidžiaugti ir jaunimo aktyvumu šiuose Seimo rinkimuose. VRK duomenimis,
Seimo rinkimų išankstinio balsavimo metu ir rinkimų dieną balsavo 37,8 proc. jaunų žmonių (nuo
18 iki 35 metų). Lyginant su 2012 m. Seimo rinkimais, jaunimo aktyvumas išaugo apie du kartus
(tuomet balsavo tik 18 proc. jaunų žmonių). Rinkimų dieną jaunimo balsai sudarė 21 proc.
Pakartotinio balsavimo metu savo balsą atidavė 23,7 proc. jaunųjų rinkėjų. Nuo bendro rinkėjų
skaičiaus pakartotinio balsavimo metu jaunimo balsai sudarė 17 proc.
Apibendrinant galima teigti, kad Seimo rinkimams viešinti skirti projektai bendradarbiaujant
su socialiniais partneriais bei surengtos diskusijų laidos turėjo teigiamos įtakos rinkėjų aktyvumui,
todėl tikslinga, kad ir ateityje būtų įgyvendinti panašūs ir kuo visapusiškesni projektai.

7.3. Informaciniai leidiniai
Informaciniai leidiniai, rinkimų programos
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VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsniu, spausdina kandidatų sąrašus ir
jų rinkimų programas. Siekiant rinkėjus supažindinti su kandidatais ir politinių partijų (koalicijų)
rinkimų programomis, 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose buvo išleisti informaciniai leidiniai.
VRK, politinės kampanijos metu, prisidėdama prie pilietinio aktyvumo skatinimo ir
informacijos prieinamumo neįgaliesiems ir visiems norintiems greitai perskaityti ir suvokti
informaciją, šiais metais išleido politinių partijų (koalicijų) rinkimų programų informacinį leidinį
lengvai suprantama kalba (ang. easy to read). Leidiniai buvo išdalinti viešosioms bibliotekoms,
Lietuvos kurčiųjų draugijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Visuose minėtuose leidiniuose pateikiama išsami informacija apie politines partijas
(koalicijas): politinių partijų (koalicijų) kandidatų sąrašai; jų rinkimų programos, kiekvienam
rinkėjui svarbi ir aktuali informacija apie rinkimus, balsavimo būdus bei procedūras ir kita rinkėjui
aktuali informacija.
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų viešinimui tautinėms mažumoms 2016 m. spalio 1 d.
laikraštyje „Kurier Wileński“ lenkų kalba ir 2016 m. rugsėjo 29 d. laikraštyje „Obzor“ rusų kalba
buvo pateikta svarbiausia informacija apie rinkimus bei politinių partijų (koalicijų) programas.

Informacinės priemonės neįgaliųjų integracijai
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu VRK dėmesį skyrė ir neįgaliesiems asmenims,
informacinę aplinką pritaikydama kuo aktyvesniam šios tikslinės grupės dalyvavimui Lietuvos
politiniame gyvenime. VRK įvykdė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas,
suderintas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija:
1. elektroninių paslaugų portale www.rinkejopuslapis.lt ir VRK svetainėje teikiama išsami
informacija apie rinkimus pagal rinkėjo profilį;
2. informacinis filmukas apie balsavimą rinkimų dieną;
3. akliesiems skirtas informacinis leidinys „2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimai“, kurį parengė, atspausdino ir išplatino VšĮ „Brailio spauda“;
4. pirmą kartą rinkimų metu visos tiesiogiai transliuojamos LRT diskusijų laidos buvo
verčiamos į gestų kalbą.
Rinkimų plakatai ir kita informacinė medžiaga
VRK, informuodama rinkėjus apie 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus, išleido
informacinius plakatus. Tai buvo bendro pobūdžio informacijos apie rinkimus plakatai, taip pat
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plakatai, paaiškinantys, kada rinkėjas gali įgyvendinti savo balsavimo teisę, jeigu rinkimų dieną
negali atvykti į savo rinkimų apylinkę ar ką daryti, jeigu rinkėjas neįrašytas į jokios rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašus ir kita svarbi informacija. Rinkimų dieną balsavimo patalpose rinkėjai
galėjo rasti plakatus su informacija, kaip užpildyti rinkimų biuletenį.
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6 paveikslėlis. Rinkimų plakatas „Kvietimas dalyvauti 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimuose“
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7 paveikslėlis. Rinkimų plakatas „Kaip užpildyti rinkimų biuletenį“

8 paveikslėlis. Rinkimų plakatas „Rinkimų diena“

9 paveikslėlis. Rinkimų plakatas „2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai“
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Rinkimų metu visiems atvykusiems balsuoti rinkėjams buvo įteikiami lipdukai ,,Aš
balsavau! 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai“.
10 paveikslėlis. Lipdukas „Aš balsavau! 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai“

Atvykus balsuoti rinkėjams kartu su vaikais, įteikta po lipduką ,,Kai užaugsiu, aš balsuosiu!
2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai“.
11 paveikslėlis. „Kai užaugsiu, aš balsuosiu! 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimai“

VRK, siekdama užkirsti kelią rinkėjų papirkimui, skatindama juos būti pilietiškais bei
pasisakydama už korupcijos prevenciją, parengė elektroninį informacinį plakatą apie rinkėjų
papirkimą ir gręsiančias pasekmes pardavus ar pirkus rinkėjo balsą.

12 paveikslėlis. Antikorupcinis informacinis elektroninis plakatas „Parduosi balsą – parduos ir tave!“

Papildoma ir išsami informacija apie rinkimų įstatymo pažeidimus buvo skleidžiama ir
interneto svetainėje www.vrk.lt, elektroninių paslaugų portale www.rinkejopuslapis.lt bei VRK
Facebook puslapyje bei Ttwitter paskyroje. Lietuvos Respublikos piliečiai buvo raginami prisidėti
prie politinių partijų veiklos ir politinių partijų finansavimo korupcijos prevencijos ir prašoma
pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų
finansavimo srityse bei rinkėjų papirkimą.

Informaciniai vaizdo klipai
Tęsdama pilietinio aktyvumo iniciatyvą, Vyriausioji rinkimų komisija sukūrė video klipus:
„Kvietimas registruotis rinkėjams, esantiems užsienyje“, „Kvietimas balsuoti 2016 m. spalio 9 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose“, „Kvietimas atsakingai balsuoti 2016 m. spalio 9 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose“. Parengti informaciniai video filmukai apie elektroninių
paslaugų portalą www.rinkejopuslapis.lt, balsavimo tvarką rinkimų apylinkėje bei kaip pildyti
rinkimų biuletenius. Vaizdo klipai kartu su Lietuvos kurčiųjų draugijos vertėjais išversti į gestų
kalbą.
Vaizdo klipai neatlygintinai buvo viešinami per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją,
komercines televizijas, Lietuvos Respublikos miestų ir regionų spaudos internetinius puslapius.
Trisdešimties sekundžių vaizdo klipų iškarpos apie 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimus bei portalą „Rinkėjo puslapis“ buvo transliuojamos viešojo transporto
priemonių monitoriuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Transliacijos buvo teikiamos 2
savaites: nuo 2016-09-30 iki 2016-10-07 ir nuo 2016-10-17 iki 2016-10-22. Informaciniai vaizdo
klipai buvo parodyti 38 700 kartų.
Piešinių konkursas moksleiviams
VRK organizavo vaikų piešinių konkursą Seimo rinkimų temomis. Rengiamo konkurso
tikslas – ugdyti Lietuvos Respublikos jaunosios kartos gebėjimus kurti ir meninėmis raiškos
priemonėmis atskleisti pilietinę poziciją rinkimų tema, skatinti domėjimąsi rinkimais ir platesnį jų
pažinimą. VRK sulaukė 179 moksleivių piešinių iš 24 Lietuvos miestų, miestelių bei kaimų
švietimo įstaigų. Konkurse dalyvavo 2 – 5 klasių moksleiviai. Konkurse dalyvavę piešiniai
skelbiami VRK socialinio tinklo Facebook VRK paskyroje bei buvo pristatyti Lietuvos Respublikos
Seime.
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Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos viktorina bei kiti informacinės sklaidos projektai
VRK kartu su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, laidų ,,Labas rytas, Lietuva“ metu
nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki spalio 7 d. vykdė rinkėjų švietimo apie rinkimus ir Lietuvos
Respublikos Seimą projektą. Projektas buvo vykdomas keturias savaites, darbo dienomis nuo
pirmadienio iki penktadienio. Laidų ,,Labas rytas, Lietuva“ metu buvo užduota 20 klausimų su
parengtais atsakymų variantais. Lietuvos Respublikos piliečiai buvo skatinami domėtis Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų sistema bei procedūromis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir aktyviau
dalyvauti 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose.
Didžiausią auditoriją turinčiame interneto naujienų portale Delfi.lt nuo 2016 m. rugpjūčio 22
d. iki spalio 28 d. įgyvendintas demokratijos ir jos svarbos populiarinimo projektas, kurio metu
Lietuvos Respublikos piliečiai buvo skatinami domėtis demokratiniais procesais, vykstančiais
šalyje. Portale Delfi.lt buvo paskelbta reklamjuostė su kvietimu balsuoti, kuri buvo demonstruota 3
mln. kartų tiek tradicinėje portalo Delfi.lt svetainėje, tiek mobilioje versijoje. Skelbiamos VRK
sekretoriato darbuotojų parengtos publikacijos su informacija apie balsavimą, balsavimo procedūras
ir kviečiama aktyviai dalyvauti 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose. Portale Delfi.lt buvo
skelbiama informacija apie tai, kada, kur ir kaip galima balsuoti, skelbiamas VRK trumpasis
numeris

1855

rinkėjams

ir

teikiama

informacija

apie

elektroninių

paslaugų

portalą

www.rinkejopuslapis.lt, kuris suteikia galimybę bendrauti rinkėjams, kandidatams ir rinkimų
komisijoms.

7.4. Informavimas telefonu 1855
Trumpuoju numeriu 1855 buvo galima skambinti iš Bitės, Tele2 bei Telia tinklų. Skambučio
kaina – kaip į savo tinklą pagal plano tarifus.
Telefonu numeriu 1855 buvo galima sužinoti:
– Ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus.
– Kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti.
– Apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų
apylinkėje.
– Kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų
apylinkę.
– Kaip susisiekti su apygardos ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą, darbo
laiką.
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Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie įrašymą į rinkėjų sąrašą, rinkėjai buvo prašomi
nurodyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu, asmenys galėjo sužinoti
rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu, todėl rinkėjo adreso skelbimas buvo apribotas. Tik nurodę
savo adresą, rinkėjai galėjo pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu yra įrašyti į rinkėjų sąrašą, ar tokiu
adresu yra išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefono numeriu 1855 buvo galima pranešti apie su rinkimais susijusių įstatymų
pažeidimus: pateikta informacija buvo iškart tikrinama ir pranešama apygardų rinkimų komisijoms,
esant reikalui – policijai.
Taip pat buvo galima pranešti, kad rinkėjas gyvena savo deklaruotu adresu, bet negavo
rinkėjo kortelės. Nusiskundimai buvo perduoti apygardos rinkimų komisijai. Skundai registruojami
skambinančiajam prisistačius.
UAB „Lintel“ operatoriai neatsakytus klausimus persiųsdavo Vyriausiajai rinkimų
komisijai. Procedūra būdavo nedelsiant papildoma nauja informacija, jei klausimai kartodavosi.

Paslaugos eiga
Kai operatoriai jau buvo susipažinę su jiems pateikta medžiaga, pokalbio scenarijumi, VRK
parengė mokymo programą ir atliko darbuotojų, kurie dirbo su rinkėjų informavimo trumpuoju
numeriu 1855 informacine paslauga, testavimą. Buvo parengti 2 testai po 20 klausimų. Kiekvienas
operatorius testą išlaikydavo prieš pradėdamas dirbti su informacine paslauga. 2016 m. rugsėjo 5–9
dienomis VRK atliko „Lintel“ darbuotojų, dirbančių su rinkėjų trumpuoju numeriu, testavimą
telefonu bei patikrino techninį pasirengimą paslaugai teikti. Rinkimų dieną dirbo 65 operatoriai.
Informacinio numerio 1855 operatoriai interesantų skundus bei pageidavimus siųsdavo
apygardoms elektroniniu paštu. Skundai bei pageidavimai buvo persiunčiami ir į VRK specialiai
tam sukurtą el. pašto dėžutę adresu 1855@vrk.lt. VRK tikrino, ar apygardų rinkimų komisijos
vykdo rinkėjų prašymus balsuoti namuose.
Atsiradus poreikiui, informaciniu numeriu 1855 buvo teikiama ir tokia informacija, kuri
nebuvo tiesiogiai susijusi su rinkimų procedūromis – skambinantieji buvo informuojami, kur galima
susirasti informaciją apie kandidatus, apie rinkimų stebėtojų veiklą ir t.t.
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Skambučių kiekių ir rūšių paskirstymas
Nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki 2016 m. spalio 23 d. į informacinį numerį rinkėjams 1855 buvo
skambinta 16 171 kartus (žr. 13 pav.).
Daugiausia skambučių sulaukta per rinkimų dieną, spalio 9 d. – 3 515. (žr. 13 pav.).
13 paveikslėlis. Skambučių kiekiai nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki spalio 23 d.
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Daugiausia skambučių sulaukta dėl balsavimo namuose (rinkėjas registruojamas ir prašymas
balsuoti namuose išsiunčiamas atitinkamai apygardai). Iš viso buvo užregistruoti 3 693 skambučiai
dėl balsavimo namuose. Taip pat dažnai teirautasi dėl bendros informacijos apie rinkimus (data,
laikas ir kt.) – 3 463. Dėl balsavimo iš anksto skambinta 2 251 kartą. Dėl balsavimo užsienyje
teiravosi 252 rinkėjai. (žr. 14 pav.).
14 paveikslėlis. Balsavimų pagal tipus pasiskirstymas

Dėl balsavimo namuose skambinta beveik visą 1855 informacinio numerio rinkėjams
laikotarpį. Daugiausia skambučių buvo sulaukta prieš pat rinkimus. Skambinantieji dažniausiai
registruodavosi balsavimui namuose (prašymas balsuoti namuose išsiunčiamas atitinkamai
apygardai). Taip pat buvo teiraujamasi, kada į namus atvyks apylinkės nariai (tokiu atveju būdavo
nurodami apylinkės kontaktai, kad rinkėjas paskambinęs pats sužinotų tikslų apylinkės atvykimo
laiką), pateikiami skundai, jog apylinkės nariai balsavimo dienomis neapsilankė namuose. Tačiau,
išsiaiškinus situaciją, pasitvirtino tik keletas atvejų, kai rinkėjui užsiregistravus balsuoti namuose
pas jį neatvyko apylinkės nariai (tam buvo pateisinama priežastis – pvz., rinkėjai patys komisijos
narių neįsileido).
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Dažniausiai gaunami skundai – dėl rinkėjo kortelės įteikimo (kortelė buvo palikta pašto
dėžutėje, atiduota kaimynui ar išmėtyta laiptinėje).
Nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki 2016 m. spalio 23 d. „Lintel“ darbuotojai neatsakė į 249
klausimus, kurie buvo persiųsti adresu 1855@vrk.lt. Į šiuos klausimus atsakė VRK darbuotojai.
1855 gaunami neatsakyti klausimai buvo įvairaus pobūdžio – dėl rinkėjo išankstinio balsavimo
lakšto spausdinimo, apylinkių adresų, balsavimo organizavimo, balsavimo procedūrų bei kandidatų
reitingavimo. Daugiausia neatsakytų klausimų gauta rinkimų dienomis.
Išvados
Pastebėtina, jog 1855 informaciniu numeriu rinkėjams naudojosi daugiau rinkėjų nei 2015 m.
vykusių savivaldybių tarybų rinkimų laikotarpiu.
Šių rinkimų laikotarpiu apygardų rinkimų komisijos daug daugiau dėmesio, nei prieš tai
vykusių rinkimų laikotarpiu, skirdavo iš „Lintel“ gaunamiems rinkėjų skundams bei prašymams
nagrinėti.
Nemažai skundų sulaukta dėl www.vrk.lt ir www.rinkejopuslapis.lt internetinių puslapių.
Skambinantieji išreiškė priekaištus, jog sudėtinga surasti aiškią ir trumpą informaciją apie rinkimus,
kurią turėtų žinoti kiekvienas rinkėjas. Rekomenduojama tokią informaciją patalpinti pirmajame
puslapyje.
Šiais metais, rinkimų dieną, į rinkėjų prašymus, skundus bei iškilusias problemas atsakinėjo 3
VRK darbuotojai. Tai pasiteisino ir visi rinkėjų skundai buvo atsakyti itin operatyviai.

8. RINKIMŲ KOMPIUTERIZAVIMAS
Informacinių technologijų naudojimas rinkimuose
Vyriausioji rinkimų komisija 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus pasitiko su atnaujinta
informacine sistema. VRK IS buvo nuosekliai plėtojamos praktikoje pasiteisinusios rinkimų
organizavimo programinės priemonės: žymėti atvykusius balsuoti rinkėjus, galimybė rinkėjams
rinkimų apygardos ribose balsuoti bet kurioje rinkimų apylinkėje, gauti visų balsavusiųjų iki
rinkimų dienos rinkėjų sąrašą, apygardoms planuoti rinkimų biuletenių poreikius specialiuose
paštuose; vykdyti kandidatų pirmumo balsų ir reitingo balsų skaičiavimą ir kontrolę.
VRK IS integrali ir vieninga informacinė sistema, suderinta su portalu „Rinkėjo puslapis“.
Portale „Rinkėjo puslapis“ (www.rinkejopuslapis.lt) galima naudotis įvairiomis elektroninėmis
paslaugomis, skirtomis rinkėjams, rinkimų organizatoriams ir kandidatams: rinkėjo rinkimų
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apylinkės ir rinkimų apygardos paieška; rinkėjo kortelės ar išankstinio balsavimo lakšto
spausdinimas; pasirašymas remiant kandidato iškėlimą; elektroninių rinkimų dalyvio dokumentų
pateikimas; pažymų užsakymas ir gavimas; prašymų balsuoti namuose ar kitoje rinkimų apylinkėje
pateikimas; rinkėjų sąrašų tvarkymas iki rinkimų dienos ir atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimas
rinkimų dieną. Papildomai portale pradėjo veikti: įstaigų, kuriuose bus sudaromi specialūs paštai ir
vykdomas išankstinis balsavimas, sąrašo sudarymas: rinkėjų, turinčių teisę balsuoti specialiuose
paštuose, sąrašo sudarymas; vardinio išankstinio balsavimo lakšto spausdinimas ir kiti
funkcionalumai. Portale aktyviai registravosi rinkėjai, esantys užsienyje

ir norintys balsuoti

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.
Organizuojant rinkimų komisijų darbą kovojant su įvairiomis korupcijos apraiškomis
išankstinio balsavimo metu, buvo naudojamas naujas privalomasis dokumentas – išankstinis
balsavimo lakštas. Tai – dokumentas, kuris rinkėjui, balsuojančiam ne rinkimų dieną, turėjo būti
atspausdinamas rinkimų komisijos iš informacinės sistemos. Dar viena naujovė – Rinkimų dienos
vedlys – skirtas rinkimų komisijoms surašyti balsų skaičiavimo protokolus, juos atspausdinti,
internetinio ryšio priemonėmis perduoti protokolų duomenis ir kitą sukauptą informaciją
Vyriausiajai rinkimų komisijai ir savo apygardos rinkimų komisijoms. Naudojantis Rinkimų dienos
vedliu, sudaroma galimybė apygardos rinkimų komisijai stebėti savo apygardos rinkimų apylinkių
balsų skaičiavimo protokolų pildymo eigą, sudaryti ir atspausdinti apygardos balsų skaičiavimo
protokolus bei organizuoti ir vykdyti pirmumo balsų perskaičiavimą, taip pat nustatyti, ar internetu
perduoti balsų skaičiavimo protokolų duomenys atitinka komisijos narių bei stebėtojų pasirašytus ir
apygardos rinkimų komisijai perduotų protokolų duomenis. Rinkimų dienos vedlio pagalba buvo
vykdoma balsavimo biuletenių apskaita, stebėtojų registravimas, pirmumo balsų skaičiavimas.
Kompiuterinės programos rinkimuose
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu apygardų ir apylinkių rinkimų komisijos naudojo
VRK IS posistemes, skirtas darbui su rinkėjų sąrašais, darbo laiko apskaita ir balsų skaičiavimo
protokolų duomenų perdavimu. Pradedant darbą VRK IS vartotojai turėjo susipažinti su asmens
duomenų tvarkymo taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis. Kontrolei užtikrinti VRK IS fiksavo
duomenų tvarkymo veiksmus (įrašymą ar pakeitimą), taip pat kas ir kada juos atliko. Visos rinkimų
apylinkėms

ir

apygardoms

skirtos

VRK

IS

posistemės

buvo

pasiekiamos

adresu:

https://org.rinkejopuslapis.lt/posistemes Prisijungimas prie portalo „Rinkėjo puslapis“ dalies,
skirtos rinkimų organizatoriams, realizuotas per Elektroninius valdžios vartus, kur asmens tapatybės
nustatymui naudojama elektroninė bankininkystė, elektroninis parašas, mobilus parašas, asmens
tapatybės kortelė ir kiti asmens tapatybės nustatymo būdai.
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Pateikiamas trumpas VRK IS posistemių aprašymas ir pagrindinių funkcijų pristatymas:
Rinkimų dienos vedlys (VRK IS Rinkimų dienos duomenų perdavimo posistemė)
VRK IS rinkimų dienos duomenų perdavimo posistemė (toliau – Vedlys) sudaro galimybę
apygardų, apylinkių rinkimų komisijų nariams pildyti balsų skaičiavimo protokolus, ir perduoti
suvestus duomenis VRK.
Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų teisių tvarkyti duomenis

sąrašas pateikiamas

lentelėje.

25 lentelė. Rinkimų vedlio funkcionalumas apygardų ir apylinkių rinkimų komisijose
Apylinkės rinkimų komisijos tvarkomi

Apygardos rinkimų komisijos tvarkomi savos rinkimų

savos rinkimų apylinkės duomenys

apygardos ir savų rinkimų apylinkių duomenys (pirmininkas,

(pirmininkas, nariai)

nariai, darbuotojai)



rinkimų biuletenių išdavimo komisijos



nariams ir grąžinimo apskaita


rinkimų stebėtojų atvykimo į balsavimo

stebėjimas ir kontrolė;


patalpą ir išvykimo iš jos registravimas


rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolų pildymo eigos
apygardos balsų skaičiavimo protokolų sudarymas ir
atspausdinimas;

balsų skaičiavimo protokolų surašymas,



pirmumo balsų perskaičiavimo organizavimas ir vykdymas

atspausdinimas ir perdavimas apygardos



internetu perduotų balsų skaičiavimo protokolo duomenų

rinkimų komisijai ir VRK.

patikrinimas ir patvirtinimas, kad duomenys atitinka komisijos
narių bei stebėtojų pasirašytus ir apygardos rinkimų komisijai
perduotų protokolų duomenis.

DTS (Darbo užmokestis, tabeliai ir sąmatos)

26 lentelė. DTS funkcionalumas apygardų ir apylinkių rinkimų komisijose
Apylinkės rinkimų komisijos tvarkomi

Apygardos rinkimų komisijos tvarkomi savos rinkimų

savos rinkimų apylinkės duomenys

apygardos ir savų rinkimų apylinkių duomenys (pirmininkas,

(pirmininkas, nariai)

nariai, darbuotojai)

Darbo laiko apskaita:

Darbo laiko apskaita:





apylinkės rinkimų komisijos narių

rinkimų apylinkių darbo su DTS duomenimis kontrolė: ar įvesti

socialinio pažymėjimo numerių, darbo

rinkimų komisijos narių banko sąskaitų numeriai, ar nurodytos

pradžios (priesaikos davimo) ir pabaigos

komisijos narių darbo pradžios ir pabaigos datos, kaip pildomi

datų įvedimas ir perdavimas;

apylinkės darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys;
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apylinkės darbo laiko apskaitos



lėšų, skiriamų apylinkių rinkimų komisijoms, planavimas;

žiniaraščio pildymas ir perdavimas;



apygardos rinkimų komisijos narių darbo pradžios (priesaikos

susipažinimas su rinkimų apylinkės darbo
užmokesčio fondo duomenimis.

davimo) ir pabaigos datų įvedimas ir perdavimas;


apygardos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas.

VRK IS posistemė RINKĖJAI (iki rinkimų dienos)
VRK IS rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemės dalis (toliau – posistemė „RINKĖJAI“) skirta iki
rinkimų dienos atlikti šiuos pagrindinius veiksmus:
 susipažinimas ir informacijos teikimas rinkėjams (jų pačių duomenis) apie išankstinį
rinkėjų sąrašą;
 rinkimų apylinkės išankstinio rinkėjų sąrašo surašymo eiliškumo tvarkymas;
 rinkėjų kortelių įteikimo registravimas;
 prašymų (F5) įrašyti į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą registravimas, automatizuotas
informacijos apie tai siuntimas apygardos rinkimų komisijai, ir, gavus iš jos sutikimą dėl rinkėjų
sąrašų pakeitimo, rinkėjo kortelės spausdinimas;
 balsuosiančių namuose prašymų P6 registravimas ir balsuojančių namuose rinkėjų sąrašo
sudarymas;
 balsavusių (nebalsavusių) namuose registravimas, nurodoma priežastis kodėl nebalsavo
rinkėjas įrašytas į balsuojančių namuose rinkėjų sąrašą;
 pakeitimų išankstiniame rinkėjų sąraše, galutinio rinkėjų sąrašo spausdinimas;
 rinkėjo kortelės naujai įrašytiems rinkėjams spausdinimas
 rinkėjų, balsuojančių ne rinkimų dieną, sąrašų sudarymas ir balsavimo fakto
registravimas
Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų atliekamų funkcijų sąrašas pasiruošimo rinkimams
laikotarpiu pateikiamas lentelėje.
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27 lentelė. Posistemės „RINKĖJAI“ funkcionalumas pasiruošimo rinkimams laikotarpiu apygardų
ir apylinkių rinkimų komisijose
Eil.
Nr.
1.

Laikotarpis
Išankstinio

Užduotis
 Rinkimų

Apylinkės rinkimų komisijos

Apygardos rinkimų komisijos

darbai

darbai

 Išankstinio apylinkės rinkėjų

 Visų savo rinkimų apylinkių

rinkėjų sąrašo

apylinkės

sąrašo surūšiavimas pagal

atliktų išankstinio rinkėjų sąrašo

sudarymo

išankstinio rinkėjų

apylinkės rinkimų komisijos

eiliškumo pakeitimų peržiūra.

laikotarpis

sąrašo surašymo

poreikius (rinkėjo adresą,

eiliškumo

pavardę) iki bus atspausdintas

savo rinkimų apylinkių rinkėjų

tvarkymas.

išankstinis rinkėjų sąrašas

sąrašą pagal rinkėjo adresą,

 Galimybė surūšiuoti visų

pavardę, jei apylinkė neatliko to
pati.
2.

Rinkėjo

 Rinkėjų

 Rinkėjų, kuriems buvo

 Visų savo rinkimų apylinkių

kortelės

kortelių įteikimo

įteiktos rinkėjo kortelės

įteikimo

informacijos

pažymėjimas. Žymint kortelės

laikotarpis

registravimas.

įteikimą, būtina pažymėti įteikimo

kortelių įteikimą apygardoje

faktą, įteikusį komisijos narį,

perdavimas VRK

atliktų žymėjimų peržiūra.
 Informacijos apie rinkėjų

įteikimo data arba kortelės
neįteikimo faktą ir nurodyti
priežastį iš sąrašo.
3.

 Prašymų P6

 Prašymų balsuoti namuose

namuose

balsuoti namuose

registravimas, pažymint rinkėjus,

sąrašo

registravimas.

kurie išreiškė norą balsuoti

Balsuojančių

sudarymo
laikotarpis

namuose ir užpildė P6 formą.
 Galimybė atsispausdinti ir

(ne vėliau nei

eksportuoti rinkėjų, užpildžiusių

iki paskutinio

P6 formą, sąrašą į duomenų bylą

trečiadienio
iki rinkimų
dienos)

 Visų savo rinkimų apylinkių
atliktų žymėjimų peržiūra.
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Eil.
Nr.
4.

Laikotarpis
Balsavimo

Užduotis
 Balsavusių

namuose

namuose rinkėjų

laikotarpis

sąrašo sudarymas,

Apylinkės rinkimų komisijos

Apygardos rinkimų komisijos

darbai

darbai

 Rinkėjų, balsavusių namuose,
žymėjimas
 Rinkėjus, įrašytus į

 Visų savo rinkimų apylinkių
atliktų žymėjimų peržiūra.
 Informacijos apie apygardos

informacijos apie

balsuojančių namuose rinkėjų

rinkėjus, balsavusius namuose

rinkėjus įrašytus į

sąrašą, bet nebalsavusių,

perdavimas VRK

balsuojančių

žymėjimas

namuose rinkėjų
sąrašą, bet
nebalsavusių
registravimas
5.

Rinkėjų

 Prašymų įrašyti

 Rinkėjų, pateikusių prašymą

 Patvirtinti arba atmesti

sąrašų

į rinkimų apylinkės

įrašyti į rinkimų apylinkės rinkėjų

rinkimų apylinkės atliktą rinkėjo

tikslinimo

rinkėjų sąrašą

sąrašus ir užpildžiusių formą F5,

įrašymą į rinkimų apylinkės

laikotarpis

registravimas,

įrašymas į rinkimų apylinkės

rinkėjų sąrašus ir užpildžiusius

automatizuotas

rinkėjų sąrašą.

formą F5

informacijos apie

(Rinkimų apylinkė įrašo rinkėją į

tai siuntimas

savo apylinkės rinkėjų sąrašą, o

apygardų rinkimų

apygardos rinkimų komisija

komisijai, ir, gavus

patvirtina šį įrašymą. Tik po

rinkėjų sąrašų su atliktais

sutikimą dėl rinkėjų

apygardos patvirtinimo, rinkėjas

pakeitimais spausdinimas.

sąrašų pakeitimo,

yra perkeliamas į naujos

rinkėjo kortelės

apylinkės rinkėjų sąrašą.)

rinkėjų sąraše atliktų pakeitimų

spausdinimas

Pastaba. Į apylinkės rinkėjų

spausdinimas

 informacijos

sąrašą įrašant asmenis, įtrauktus

apie pakeitimus

į gyvenamosios vietos neturinčių

išankstiniame

asmenų apskaitą ir asmenis,

rinkėjų sąraše

nedeklaravusius gyvenamosios

suformavimas ir

vietos, apygardos rinkimų

pateikimas

komisijos patvirtinimas

apylinkės rinkimų

nereikalingas.

komisijai.

 Rinkimų apylinkės rinkėjų

Informacijos apie

sąrašo su atliktais pakeitimais

pakeitimus

spausdinimas

išankstiniame

 Rinkėjų apylinkės rinkėjų

rinkėjų sąraše

sąraše atliktų pakeitimų

spausdinimas

spausdinimas

 Visų savo rinkimų apylinkių
atliktų žymėjimų peržiūra.
 Visų savo rinkimų apylinkių

 Visų savo rinkimų apylinkių
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Eil.
Nr.
6.

Laikotarpis
Balsavimas iš
anksto

Užduotis
 rinkėjų,

Apylinkės rinkimų komisijos

Apygardos rinkimų komisijos

darbai

darbai

 Išankstinio balsavimo lakšto

 Įstaigų, kuriose bus sudaromi

balsuojančių ne

formavimas ir spausdinimas;

rinkimų dieną,

 Kiekvieno balsavusiojo

balsavimas iš anksto, registras;

rinkėjo lakšto pirmojoje dalyje

 Nurodomi specialių paštų

sąrašų sudarymas
 rinkėjų,

esančio specialaus ženklo

balsuojančių ne

specialūs paštai ir bus vykdomas

atsakingus asmenis;
 Rinkėjų, balsuojančių

numerio registravimas

rinkimų dieną,

specialiame pašte, sąrašo

balsavimo fakto

sudarymas;
 Išankstinio balsavimo lakšto

registravimas

formavimas ir spausdinimas;
 Kiekvieno balsavusiojo
rinkėjo lakšto pirmojoje dalyje
esančio specialaus ženklo
numerio registravimas

ABRIS – RINKĖJAI (rinkimų diena)
Posistemės „RINKĖJAI“ rinkimų dienos dalis (ABRIS) skirta:
 rinkimų dieną atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimui;
 rinkėjų prašymų balsuoti kitoje rinkimų apylinkėje registravimui ir kitų rinkimų
apylinkių komisijų sutikimų dėl balsavimo šioje rinkimų apylinkėje registravimui ir rinkimų
biuletenių išdavimo dokumentų automatiniam sudarymui ir spausdinimui;
Svarbu: Seimo rinkimų metu galima balsuoti tik savos rinkimų apygardos kitoje rinkimų
apylinkėje.
Iškilus trumpalaikiams ryšio sutrikimams, atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimas gali būti
vykdomas rinkimų apylinkės kompiuteryje esančiame elektroniniame rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše,
kuris galės būti pasiekiamas nenaudojant elektroninio ryšio.
28 lentelė. Posistemės „RINKĖJAI“ funkcionalumas rinkimų dieną apygardų ir apylinkių rinkimų
komisijose
Užduotis
 Rinkimų dieną atvykusių
balsuoti rinkėjų žymėjimas
 Rinkėjų balsavusių pašto

Apylinkės rinkimų komisijos darbai
 Atvykusius balsuoti rinkėjų į rinkimų apylinkę

Apygardos rinkimų
komisijos darbai
 Panaikinti

žymėjimas elektroniniame rinkimų apylinkės rinkėjų

apylinkės rinkimų

sąraše;

komisijos klaidingai
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Užduotis

Apylinkės rinkimų komisijos darbai

vokais pagal juose esančias
rinkėjo korteles, žymėjimas
 Rinkėjo pagal jo pateiktą
pasą ar asmens tapatybės

 Rinkėjus, kurių balsai buvo gauti balsavimo vokais

Apygardos rinkimų
komisijos darbai
padarytą žymą dėl

žymėjimas elektroniniame rinkimų apylinkės rinkėjų

rinkėjo atvykimo

sąraše;

balsuoti;

 Rinkėjų prašymų (tik savos savivaldybės) balsuoti

 Anuliuoti

kortelę elektroniniame

kitoje rinkimų apylinkėje registravimas ir kitų rinkimų

apygardos rinkimų

Lietuvos Respublikos rinkėjų

apylinkių komisijų sutikimų dėl balsavimo šioje rinkimų

apylinkės darbuotojo

sąraše paieška

apylinkėje registravimas ir rinkimų biuletenių išdavimo

suformuotą neigiamą

dokumentų automatinis sudarymas ir spausdinimas:

atsakymą į

 Rinkėjų prašymų balsuoti
kitoje rinkimų apylinkėje

- išsiųsti pranešimą (paklausimą) apylinkei, kurios

paklausimą;
 Vykdyti apylinkių

registravimas ir kitų rinkimų

sąrašuose įrašytas atvykęs balsuoti rinkėjas ir gauti

apylinkių komisijų sutikimų

teigiamą arba neigiamą atsakymą dėl šio rinkėjo įtraukimo

darbo vietų

dėl balsavimo šioje rinkimų

į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą. Atsispausdinti

monitoringą (apylinkė

apylinkėje registravimas ir

siunčiamus ir gaunamus pranešimus (atsakymus);

prisijungusi

rinkimų biuletenių išdavimo

- priimti kitos rinkimų apylinkės analogišką

(neprisijungusi) prie

dokumentų automatinis

pranešimą (prašymą) dėl sutikimo leisti balsuoti rinkėjui

elektroninio rinkėjų

sudarymas ir spausdinimas

kitoje rinkimų apylinkėje ir suformuoti teigiamą arba

sąrašo, laikas, kada

 Pranešimų, kad šios

neigiamą atsakymą. Nurodyti šio sprendimo priežastį

paskutinį kartą buvo

pastabų laukelyje.

perduota informacija,

rinkimų apylinkės rinkėjas

- gavus teigiamą atsakymą (sutikimą) rinkėjas

pakeitė gyvenamąją vietą, ją

ar per paskutines 10

deklaravo ir Įstatymo nustatyta

automatiškai įrašomas į apylinkės rinkėjų sąrašą ir

min. buvo atliekami

tvarka balsavo kitoje rinkimų

atsiranda galimybė pažymėti jo atvykimą balsuoti. Gavus

veiksmai);

apylinkėje, registravimas

neigiamą atsakymą, rinkėjas lieka savo apylinkės rinkėjų

 Ataskaitų, apie padarytus
pakeitimus apylinkės rinkėjų
sąraše, spausdinimas
 Informacijos apie rinkėjų
skaičių sąraše sutikrinamas

sąraše.

 Visų savo
rinkimų apylinkių

- Informacijos apie susirašinėjimą su kitomis
rinkimų apylinkėmis kaupimas ir atvaizdavimas.

atliktų žymėjimų
peržiūra.

Naudotojo darbo lange rodoma aktuali informacija:
skaičius naujai atėjusių pranešimų, skaičius išsiųstų ir
laukiančių atsakymo pranešimų; skaičius rinkėjų atvykusių
iš kitų rinkimų apylinkių balsuoti šioje apylinkėje ir
skaičius šios rinkimų apylinkės rinkėjų, balsavusių kitose
rinkimų apylinkėse);

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis diegiant elektronines paslaugas
Siekdama efektyvaus VRK IS funkcionalumo, VRK bendradarbiauja su kitomis įstaigomis
žiniatinklio paslaugų (web service) pagalba teikdama ir priimdama būtinus duomenis. Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos teikia kandidatų ir aukojančių partijoms asmenų
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metinių pajamų ir turto deklaracijų duomenis. VĮ „Registrų centras“ teikia rinkėjų sąrašui sudaryti
reikiamus duomenis. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
sudaro galimybę pasinaudojant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma identifikuoti
asmenis, kurie jungiasi prie VRK teikiamų el. paslaugų.
29 lentelė. VRK informacinei sistemai teikiami duomenys
Eil.
Nr.

Institucija

Teikiami duomenys

1

Valstybinė mokesčių inspekcija

Duomenys iš Gyventojų pajamų mokesčio
informacinės sistemos

2

VĮ „Registrų centras“

Duomenys iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro,
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro ir
Lietuvos Respublikos adresų registro

3

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos

Paslaugų gavėjų tapatybės nustatymo duomenys per
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą
(VIISP)

5

Centrinė hipotekos įstaiga

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
duomenys

6

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)

SODROS informacinės sistemos duomenys

7

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Duomenys iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro

VRK IS naudojamos saugos priemonės
VRK IS taikomi techniniai saugumo reikalavimai
VRK IS priskiriama antrosios kategorijos informacinėms sistemoms, todėl yra užtikrinami
šiai kategorijai keliami reikalavimai. VRK IS sukurta vadovaujantis:
1. Bendruoju elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl bendrųjų elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės
informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės
informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.
2. Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832
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Tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės įrangos sauga
Tarnybinės stotys ir kita kompiuterinė įranga, reikalinga patikimam ir saugiam sukurtos
VRK IS dalies programinės įrangos veikimui, laikoma specialiame, tarptautinį informacijos saugos
standartą (LST ISO/IEC 27001:2013) atitinkančiame duomenų centre Lietuvoje.

VRK IS administravimas
Stabiliam sukurtos VRK IS dalies techninės bei programinės įrangos veikimui bei tinklo
saugumui būtinas kvalifikuotas administravimas.

Rezervinis kopijavimas ir archyvavimas
VRK IS yra užtikrinamas rezervinis kopijavimas ir archyvavimas, taikoma duomenų
gyvavimo ciklo valdymo metodika, kuri numato nuoseklų duomenų išsaugojimą numatytais
laikotarpiai.
Balsų skaičiavimo protokolų siuntimo greitis
30 lentelė. Greičiausias vienmandatės apygardos balsų skaičiavimo protokolo duomenų
perdavimas 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu
Sugaištas
laikas

Protokolas perduotas

Rinkėjų
skaičius

Dalyvavo
rinkėjų

Proc.

31 Mekių
21 Rubelninkų
5 Dysnos

0:36:32
0:37:43
0:43:31

2016.10.09 20:36:32
2016.10.09 20:37:43
2016.10.09 20:43:31

188
150
318

78
73
191

41,49%
48,67%
60,06%

3 Degesių

0:43:45

2016.10.09 20:43:45

156

82

52,56%

12 Juknėnų

0:44:30

2016.10.09 20:44:30

191

82

42,93%

Apygarda

Apylinkė

46 Žiemgalos
53 Nalšios
53 Nalšios
47 PasvalioPakruojo
51 Utenos

31 lentelė. Lėčiausias vienmandatės apygardos balsų skaičiavimo protokolo duomenų perdavimas
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu
Savivaldybė

Apylinkė

Sugaištas
laikas

Protokolas perduotas

Rinkėjų
skaičius

Dalyvavo
rinkėjų

Proc.

4 Žirmūnų
68 Vilkaviškio
5 Fabijoniškių
40 Telšių
10 Naujosios
Vilnios

157 Sporto
18 Lauckaimio
208 Kaimelio
4 Žemaitės

23:45:59
20:11:36
19:28:52
17:44:31

2016.10.10 19:45:59
2016.10.10 16:11:36
2016.10.10 15:28:52
2016.10.10 13:44:31

2647
319
2665
3046

1508
97
1366
1467

56,97%
30,41%
51,26%
48,16%

469 J. Kolaso

16:38:24

2016.10.10 12:38:24

4800

2546

53,04%
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32 lentelė. Greičiausias daugiamandatės apygardos balsų skaičiavimo protokolo duomenų
perdavimas 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu
Apygarda

Apylinkė

53 Nalšios
50 Sėlos
51 Utenos
47 PasvalioPakruojo
28 Aukštaitijos

5 Dysnos
10 Laičių
12 Juknėnų

Sugaištas
laikas
00:45:38
00:45:45
00:46:02

2016.10.09 20:45:38
2016.10.09 20:45:45
2016.10.09 20:46:02

Rinkėjų
skaičius
318
233
191

Dalyvavo
rinkėjų
191
114
82

60,06%
48,93%
42,93%

3 Degesių

00:46:10

2016.10.09 20:46:10

156

82

52,56%

21 Sujėtų

00:49:40

2016.10.09 20:49:40

301

155

51,50%

Protokolas perduotas

Proc.

33 lentelė. Lėčiausias daugiamandatės apygardos balsų skaičiavimo protokolo duomenų
perdavimas 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu
Savivaldybė

Apylinkė

Sugaištas
laikas

Protokolas perduotas

Rinkėjų
skaičius

Dalyvavo
rinkėjų

Proc.

68 Vilkaviškio
5 Fabijoniškių
40 Telšių
68 Vilkaviškio
10 Naujosios
Vilnios

18 Lauckaimio
208 Kaimelio
4 Žemaitės
26 Karalkrėslio

20:12:45
19:29:47
18:59:42
18:07:26

2016.10.10 16:12:45
2016.10.10 15:29:47
2016.10.10 14:59:42
2016.10.10 14:07:26

319
2665
3046
439

94
1381
1469
157

29,47%
51,82%
48,23%
35,76%

469 J. Kolaso

16:39:15

2016.10.10 12:39:15

4800

2547

53,06%

34 lentelė. Vienmalndatės apygardos, anksčiausiai ir vėliausiai perdavusios balsų skaičiavimo
protokolų duomenis 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu
Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

Aktyvumas

Proc.

1 Naujamiesčio

8

08:08:36

22489

12283

54,62%

10 Naujosios Vilnios

13

07:06:11

36538

16533

45,25%

11 Panerių

17

06:22:46

36559

14753

40,35%

12 Verkių

10

08:57:24

36843

21855

59,32%

13 Centro-Žaliakalnio

16

06:35:59

34713

20190

58,16%

14 Šilainių

10

06:47:33

35971

19951

55,46%

15 Kalniečių

11

06:20:27

37280

20127

53,99%

16 Dainavos

12

07:23:35

37111

19197

51,73%

17 Petrašiūnų

13

06:32:06

35683

18076

50,66%

18 Panemunės

14

05:50:46

37732

19613

51,98%

19 Aleksoto-Vilijampolės

15

05:55:40

37830

20014

52,91%

2 Senamiesčio

15

07:41:03

38085

21040

55,24%

20 Baltijos

15

05:40:31

33480

14581

43,55%

21 Marių

10

07:01:59

35211

14240

40,44%

22 Pajūrio

17

05:59:05

36708

16064

43,76%

23 Danės

19

05:59:02

35545

17788

50,04%

Apygarda

122

Apygarda

Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

Aktyvumas

Proc.

24 Saulės

13

06:22:14

34423

17689

51,39%

25 Aušros

14

06:06:26

32797

17705

53,98%

26 Nevėžio

13

06:24:51

34012

17806

52,35%

27 Vakarinė

11

06:37:28

35815

19148

53,46%

28 Aukštaitijos

35

03:20:10

37665

18410

48,88%

29 Marijampolės

15

05:57:57

35058

17696

50,48%

3 Antakalnio

11

08:25:02

37398

21860

58,45%

30 Alytaus

16

05:48:46

35667

17346

48,63%

31 Gargždų

29

04:05:29

38456

18855

49,03%

32 Šilutės

28

03:37:53

32512

15024

46,21%

33 Pietų Žemaitijos

43

03:21:46

33488

16882

50,41%

34 Tauragės

34

03:30:33

36983

17619

47,64%

35 Plungės

30

03:18:10

32339

15419

47,68%

36 Kretingos-Palangos

17

05:14:36

32328

16291

50,39%

37 Kuršo

53

02:56:35

32239

14465

44,87%

38 Mažeikių

18

03:39:51

32110

14973

46,63%

39 Akmenės-Mažeikių

43

03:03:05

33658

15823

47,01%

4 Žirmūnų

16

08:12:00

35731

19312

54,05%

40 Telšių

33

03:59:12

38226

17956

46,97%

41 Kelmės-Šiaulių

50

03:07:00

32893

15810

48,06%

42 Raseinių-Kėdainių

60

02:58:33

36773

20839

56,67%

43 Kėdainių

38

03:35:32

37084

19362

52,21%

44 Radviliškio

38

02:57:35

33531

16340

48,73%

45 Kuršėnų-Dainų

27

03:57:56

38115

19002

49,85%

46 Žiemgalos

60

02:45:57

37943

18340

48,34%

47 Pasvalio-Pakruojo

58

02:40:43

36146

18061

49,97%

48 Biržų-Kupiškio

46

03:24:48

36563

18228

49,85%

49 Anykščių-Panevėžio

46

03:26:26

32597

16427

50,39%

5 Fabijoniškių

11

08:21:08

37907

20201

53,29%

50 Sėlos

48

03:48:15

32599

16788

51,50%

51 Utenos

30

05:34:09

35811

19204

53,63%

52 Visagino-Zarasų

39

02:34:37

33110

13364

40,36%

53 Nalšios

53

03:21:52

37636

18927

50,29%

54 Molėtų-Širvintų

48

03:16:49

32112

16525

51,46%

55 Nemenčinės

26

03:56:58

36215

20685

57,12%

56 Šalčininkų-Vilniaus

40

02:49:05

34590

18090

52,30%

57 Medininkų

23

03:30:34

37514

18893

50,36%

58 Trakų-Vievio

22

05:06:42

34916

15152

43,40%

59 Kaišiadorių-Elektrėnų

35

04:15:34

38334

18329

47,81%

6 Šeškinės

11

07:38:11

33384

17235

51,63%

60 Jonavos

26

04:12:05

36866

16914

45,88%

61 Ukmergės

39

02:39:03

32447

16599

51,16%
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Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

Aktyvumas

Proc.

62 Jurbarko-Pagėgių

42

03:42:55

33284

16221

48,74%

63 Sūduvos

53

02:27:17

35624

15804

44,36%

64 Zanavykų

40

03:17:55

32389

15671

48,38%

65 Raudondvario

25

04:50:31

39038

20869

53,46%

66 Garliavos

20

04:33:18

32732

18281

55,85%

67 Prienų-Birštono

38

04:09:07

32261

16425

50,91%

68 Vilkaviškio

40

03:55:12

33026

15695

47,52%

69 Dzūkijos

48

03:51:44

34786

17720

50,94%

7 Justiniškių

9

07:21:58

33448

17159

51,30%

70 Varėnos-Trakų

50

02:59:27

32944

16235

49,28%

71 Lazdijų-Druskininkų

44

04:48:01

37166

19807

53,29%

8 Karoliniškių

14

06:06:11

38710

20596

53,21%

9 Lazdynų

12

06:57:40

36273

19139

52,76%

Apygarda

35 lentelė. Daugiamandatės apygardos, anksčiausiai ir vėliausiai perdavusios balsų skaičiavimo
protokolų duomenis 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu
Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

1 Naujamiesčio

6

08:48:03

10 Naujosios Vilnios

13

08:27:38

11 Panerių

17

12 Verkių

Apygarda

Aktyvumas

Proc.

15893

8885

55,91%

36538

16530

45,24%

07:07:15

36559

14749

40,34%

10

09:08:19

36843

21895

59,43%

13 Centro-Žaliakalnio

16

06:41:24

34713

20201

58,19%

14 Šilainių

10

07:13:07

35971

19950

55,46%

15 Kalniečių

11

06:34:24

37280

20117

53,96%

16 Dainavos

12

07:38:40

37111

19206

51,75%

17 Petrašiūnų

13

06:35:26

35683

18078

50,66%

18 Panemunės

14

06:18:25

37732

19623

52,01%

19 Aleksoto-Vilijampolės

15

06:28:19

37830

20029

52,94%

2 Senamiesčio

15

07:44:56

38085

21107

55,42%

20 Baltijos

15

06:15:46

33480

14587

43,57%

21 Marių

10

07:18:39

35211

14259

40,50%

22 Pajūrio

17

06:32:38

36708

16089

43,83%

23 Danės

19

05:57:56

35545

17784

50,03%

24 Saulės

13

06:30:02

34423

17686

51,38%

25 Aušros

14

06:21:57

32797

17713

54,01%

26 Nevėžio

13

07:02:02

34012

17813

52,37%

27 Vakarinė

11

06:50:42

35815

19157

53,49%

28 Aukštaitijos

35

03:43:48

37665

18435

48,94%

29 Marijampolės

15

06:03:05

35058

17709

50,51%
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Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

Aktyvumas

Proc.

3 Antakalnio

11

08:42:51

37398

21751

58,16%

30 Alytaus

16

06:39:06

35667

17350

48,64%

31 Gargždų

29

04:17:28

38456

18864

49,05%

32 Šilutės

28

04:05:50

32512

15031

46,23%

33 Pietų Žemaitijos

43

03:39:01

33488

16889

50,43%

34 Tauragės

34

03:36:40

36983

17625

47,66%

35 Plungės

30

03:37:30

32339

15417

47,67%

36 Kretingos-Palangos

17

05:24:12

32328

16300

50,42%

37 Kuršo

53

03:15:32

32239

14479

44,91%

38 Mažeikių

18

03:54:28

32110

14977

46,64%

39 Akmenės-Mažeikių

43

03:12:05

33658

15832

47,04%

4 Žirmūnų

16

06:55:56

35731

19322

54,08%

40 Telšių

33

04:24:35

38226

17959

46,98%

41 Kelmės-Šiaulių

50

03:21:57

32893

15814

48,08%

42 Raseinių-Kėdainių

60

03:10:08

36773

20839

56,67%

43 Kėdainių

38

03:50:25

37084

19373

52,24%

44 Radviliškio

38

03:12:16

33531

16348

48,75%

45 Kuršėnų-Dainų

27

04:13:39

38115

19026

49,92%

46 Žiemgalos

60

03:00:41

37943

18346

48,35%

47 Pasvalio-Pakruojo

58

02:53:21

36146

18058

49,96%

48 Biržų-Kupiškio

46

03:56:16

36563

18232

49,86%

49 Anykščių-Panevėžio

46

04:04:50

32597

16430

50,40%

5 Fabijoniškių

11

08:38:15

37907

20214

53,33%

50 Sėlos

48

04:13:53

32599

16796

51,52%

51 Utenos

30

05:53:26

35811

19211

53,65%

52 Visagino-Zarasų

39

02:51:37

33110

13364

40,36%

53 Nalšios

53

03:31:07

37636

18940

50,32%

54 Molėtų-Širvintų

48

03:26:33

32112

16525

51,46%

55 Nemenčinės

26

04:06:49

36215

20691

57,13%

56 Šalčininkų-Vilniaus

40

02:57:09

34590

18087

52,29%

57 Medininkų

23

03:47:53

37514

18897

50,37%

58 Trakų-Vievio

22

05:24:10

34916

15146

43,38%

59 Kaišiadorių-Elektrėnų

35

04:33:10

38334

18326

47,81%

6 Šeškinės

11

07:48:33

33384

17219

51,58%

60 Jonavos

26

04:31:03

36866

16919

45,89%

61 Ukmergės

39

02:46:34

32447

16601

51,16%

62 Jurbarko-Pagėgių

42

04:11:05

33284

16222

48,74%

63 Sūduvos

53

02:52:39

35624

15809

44,38%

64 Zanavykų

40

03:31:04

32389

15681

48,41%

65 Raudondvario

25

05:05:18

39038

20867

53,45%

66 Garliavos

20

04:55:32

32732

18288

55,87%

67 Prienų-Birštono

38

04:31:25

32261

16441

50,96%

Apygarda
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Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

Aktyvumas

Proc.

68 Vilkaviškio

40

04:28:03

33026

15704

47,55%

69 Dzūkijos

48

04:05:11

34786

17731

50,97%

7 Justiniškių

9

08:38:20

33448

17157

51,29%

70 Varėnos-Trakų

50

03:23:03

32944

16392

49,76%

71 Lazdijų-Druskininkų

44

05:32:02

37166

19660

52,90%

8 Karoliniškių

14

06:11:33

38710

20766

53,65%

9 Lazdynų

12

07:01:27

36273

19152

52,80%

Apygarda

36 lentelė. Greičiausias vienmandatės apygardos balsų skaičiavimo protokolo duomenų
perdavimas 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu (II turas)
Apygarda

Apylinkė

Sugaištas
laikas

46 Žiemgalos

21 Satkūnų

00:12:03

70 Varėnos-Trakų

14 Kibyšių

00:12:14

44 Radviliškio

40 Vaitiekūnų

00:14:57

42 Raseinių-Kėdainių

40 Lenkelių

00:15:02

47 Pasvalio-Pakruojo

25 Deglėnų

00:15:14

Protokolas
perduotas
2016.10.23
20:12:03
2016.10.23
20:12:14
2016.10.23
20:14:57
2016.10.23
20:15:02
2016.10.23
20:15:14

Rinkėjų
skaičius

Dalyvavo
rinkėjų

Proc.

337

100

29,67%

260

117

45,00%

227

89

39,21%

176

74

42,05%

197

90

45,69%

37 lentelė. Lėčiausias vienmandatės apygardos balsų skaičiavimo protokolo duomenų perdavimas
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu (II turas)
Savivaldybė

Apylinkė

Sugaištas
laikas

47 Pasvalio-Pakruojo

23 Naujamiesčio

04:25:52

50 Sėlos

2 Senamiesčio

04:19:18

71 Lazdijų-Druskininkų

14 Lazdijų

04:14:30

19 Aleksoto-Vilijampolės

27 J.
Dobkevičiaus

04:12:12

13 Centro-Žaliakalnio

45 Senojo tresto

04:12:02

Protokolas
perduotas
2016.10.24
00:25:52
2016.10.24
00:19:18
2016.10.24
00:14:30
2016.10.24
00:12:12
2016.10.24
00:12:02

Rinkėjų
skaičius

Dalyvavo
rinkėjų

Proc.

2720

1236

45,44%

2550

1055

41,37%

4415

1703

38,57%

4541

1784

39,29%

2773

1264

45,58%

38 lentelė. Apygardos, anksčiausiai ir vėliausiai perdavusios balsų skaičiavimo protokolų duomenis
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu (II turas)

126

Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

Aktyvumas
(dalyvavusių
rinkimuose
skaičius)

Proc.

1 Naujamiesčio

8

02:02:53

22528

8805

39,08%

10 Naujosios Vilnios

13

02:19:12

36591

14301

39,08%

11 Panerių

17

01:39:17

36564

10090

27,60%

12 Verkių

10

02:25:44

36859

15009

40,72%

13 Centro-Žaliakalnio

16

02:15:39

34761

16536

47,57%

14 Šilainių

10

01:50:28

35957

15954

44,37%

15 Kalniečių

11

02:13:08

37261

16410

44,04%

16 Dainavos

12

02:03:32

37084

14729

39,72%

17 Petrašiūnų

13

02:07:33

35660

14395

40,37%

18 Panemunės

14

01:59:07

37722

15578

41,30%

19 Aleksoto-Vilijampolės

15

01:56:26

37818

15931

42,13%

2 Senamiesčio

15

02:07:49

38124

15941

41,81%

20 Baltijos

15

01:33:12

33454

10301

30,79%

21 Marių

10

02:01:47

35190

9639

27,39%

22 Pajūrio

17

01:40:16

36691

10817

29,48%

23 Danės

19

01:43:58

35607

13467

37,82%

24 Saulės

13

01:52:26

34437

12834

37,27%

25 Aušros

14

01:35:06

32817

12747

38,84%

26 Nevėžio

13

01:55:30

34005

14897

43,81%

27 Vakarinė

11

01:46:25

35810

13482

37,65%

28 Aukštaitijos

35

01:03:13

37652

13717

36,43%

29 Marijampolės

15

01:58:33

35061

13910

39,67%

30 Alytaus

16

01:53:30

35659

12233

34,31%

31 Gargždų

29

01:12:58

38472

14059

36,54%

32 Šilutės

28

01:09:53

32526

11778

36,21%

33 Pietų Žemaitijos

43

01:12:05

33491

13886

41,46%

34 Tauragės

34

01:12:48

36970

13926

37,67%

35 Plungės

30

01:12:42

32336

11319

35,00%

36 Kretingos-Palangos

17

01:52:34

32323

12541

38,80%

37 Kuršo

53

00:55:57

32221

11755

36,48%

38 Mažeikių

18

01:16:53

32125

11142

34,68%

39 Akmenės-Mažeikių

43

01:06:30

33634

12451

37,02%

4 Žirmūnų

16

02:14:55

35743

14753

41,28%

40 Telšių

33

01:05:30

38215

13428

35,14%

41 Kelmės-Šiaulių

50

01:06:40

32880

12623

38,39%

42 Raseinių-Kėdainių

60

01:02:05

36752

15745

42,84%

43 Kėdainių

38

01:19:52

37072

13382

36,10%

44 Radviliškio

38

00:54:51

33500

12494

37,30%

45 Kuršėnų-Dainų

27

01:08:55

38120

13444

35,27%

46 Žiemgalos

60

00:52:27

37940

14363

37,86%

47 Pasvalio-Pakruojo

58

00:58:29

36130

14035

38,85%

Apygarda
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Apylinkių
skaičius

Vidutinis
laikas
valandomis

Rinkėjų
skaičius

Aktyvumas
(dalyvavusių
rinkimuose
skaičius)

Proc.

48 Biržų-Kupiškio

46

01:16:53

36548

13717

37,53%

49 Anykščių-Panevėžio

46

01:05:52

32571

12809

39,33%

5 Fabijoniškių

11

02:19:17

37912

13293

35,06%

50 Sėlos

48

01:12:55

32594

12842

39,40%

51 Utenos

30

01:10:31

35790

14912

41,67%

52 Visagino-Zarasų

39

00:55:34

33089

9450

28,56%

53 Nalšios

53

01:08:48

37627

15367

40,84%

54 Molėtų-Širvintų

48

01:09:04

32096

13221

41,19%

55 Nemenčinės

26

01:23:14

36227

16309

45,02%

58 Trakų-Vievio

22

01:21:49

34889

10437

29,91%

59 Kaišiadorių-Elektrėnų

35

01:12:40

38328

14368

37,49%

6 Šeškinės

11

02:00:04

33377

12886

38,61%

60 Jonavos

26

01:20:30

36846

12285

33,34%

61 Ukmergės

39

01:00:58

32437

13098

40,38%

62 Jurbarko-Pagėgių

42

01:16:48

33274

11813

35,50%

63 Sūduvos

53

01:03:50

35602

11513

32,34%

64 Zanavykų

40

01:08:20

32370

12119

37,44%

65 Raudondvario

25

01:15:54

39060

15278

39,11%

66 Garliavos

20

01:23:56

32739

13387

40,89%

67 Prienų-Birštono

38

01:11:48

32263

12173

37,73%

68 Vilkaviškio

40

00:53:52

33016

12907

39,09%

69 Dzūkijos

48

01:01:29

34759

13869

39,90%

7 Justiniškių

9

02:21:08

33457

12556

37,53%

70 Varėnos-Trakų

50

01:09:52

32965

12991

39,41%

71 Lazdijų-Druskininkų

44

01:15:18

37140

14494

39,03%

8 Karoliniškių

14

01:31:34

38712

15561

40,20%

9 Lazdynų

12

01:59:14

36292

13211

36,40%

Apygarda

VRK interneto svetainės lankymo statistika
Nuo 2016 m. spalio 9 dienos ryto iki 10 dienos pavakario VRK interneto svetainę aplankė
418 017 lankytojų, kurie prisijungė 921 353 kartus ir peržiūrėjo 12 175 277 puslapius.
Per 2015 m. kovo 1 d. savivaldos rinkimus nuo kovo 1 dienos ryto iki 2 dienos pavakario
VRK interneto svetainę aplankė 331 020 lankytojai, kurie prisijungė 663 157 kartus ir peržiūrėjo 8
532 927 puslapius.
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15 paveikslėlis. VRK interneto svetainės lankomumas 2015 m. kovo 1 d. savivaldos rinkimų metu
(oranžinė spalva) ir 2016 m spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų metu (mėlyna spalva)

VRK IS saugos incidentai rinkimų metu
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu buvo užfiksuoti portalo ,,Rinkėjo puslapis“ saugos
pažeidimai: galimybė susikurti savo asmeninį, privatų puslapį; prisijungus peržiūrėti kitų asmenų
užpildytas F5 formas (pakeičiant URL adresą), galimybė anuliuoti svetimą prašymą balsuoti
užsienyje. Atsakingos institucijos (Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto
apsaugos ministerijos, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) atliko patikrinimus ir pateikė
išvadas dėl saugos incidentų. Išvadose nurodyti trūkumai buvo ištaisyti, rekomendacijos
įgyvendinamos.
Buvo nustatyta, kad VRK, tvarkydama asmens duomenis portale www.rinkejopuslapis.lt yra
pasitelkusi duomenų tvarkytojus: portalą ,,Rinkėjo puslapis“ (Portalas) kūrė ir diegė išorinis
paslaugų teikėjas UAB „Tieto Lietuva“; o Portalo priežiūrą, vadovaujantis 2016 m. vasario 25 d.
paslaugų viešojo pirkimo sutartimi, vykdo UAB „iTree Lietuva“, kuri yra atsakinga už Portalo
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funkcinę ir techninę priežiūrą. Techninę Portalo infrastruktūrą valdo UAB „Baltnetos
komunikacijos“, kuri su UAB „iTree Lietuva“ yra pasirašiusi jungtinės veiklos sutartį. Patikrinimo
metu nustatyta, kad 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų metu UAB „iTree Lietuva“ ir UAB
„Baltnetos komunikacijos“, siekiant užtikrinti didesnio vartotojų srauto aptarnavimo, nusprendė
įjungti serveriuose duomenų laikymo laikinoje atmintyje funkcionalumą. Dėl techninės realizacijos
specifikos, prisijungę vartotojai ribotą laiko tarpą turėjo galimybę matyti kito asmens duomenis
(vardą, pavardę ir adresą) atnaujindami naršomą tinklapį. Tokių asmenų galimai buvo 91. Portale
asmens duomenys buvo neteisėtai atskleisti pašaliniams asmenims dėl kūrimo metu atsiradusios F5
formos programinės įrangos realizacijos tinklapyje trūkumų, kurie turėjo būti pastebėti atliekant
saugos testavimą kūrimo ir diegimo metu, tačiau to padaryta nebuvo. Pateiktose išvadose
nurodoma, kad paslaugos teikėjas nesilaikė Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų
aprašo 42 punkto, nebuvo atliktas programinės įrangos pokyčių patikrinimas bandomojoje
aplinkoje, kurioje nėra konfidencialių ir asmens duomenų, kuri atskirta nuo eksploatuojamos
informacinės sistemos. Vykdant rekomendacijas, bus vykdomas portalo „Rinkėjo puslapis“ saugos
auditas, vertinami galimai nustatyti saugos trūkumai ir atliekamas jų šalinimas. Paslaugų teikėjai
kiekvieną ketvirtį VRK teiks saugos incidentų stebėsenos ataskaitas, kurios bus analizuojamos, o
nustatyti

trūkumai

šalinami.

Siekiant

užtikrinti

perduodamų

duomenų

vientisumą

ir

konfidencialumą bei užtikrinti SSL sertifikatų valdymą, įgytas Wildcard tipo SSL sertifikatas
portalo „Rinkėjo puslapis" domenui rinkejopuslapis.lt. VRK portalo užsakomi pakeitimai tikrinami
ir testuojami bandomojoje aplinkoje, kuri yra atskirta nuo eksploatuojamos informacinės sistemos.

9. RINKIMŲ STEBĖTOJAI
Seimo rinkimų įstatymas numato, kad partijos, taip pat kandidatai į Seimo narius turi teisę
skirti ne daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje rinkimų apylinkėje.
Rinkimų stebėtojas yra asmuo, turintis Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos
pažymėjimą. Jis turi teisę stebėti rinkimus visos Lietuvos, tam tikros apygardos arba apylinkės, kuri
nurodyta jo pažymėjime, teritorijoje. Rinkimų stebėtojas turi teisę reikalauti, kad rinkimų komisijos
pirmininkas ir nariai, taip pat balsavimo patalpoje esantys asmenys laikytųsi Seimo rinkimų
įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Rinkimų komisijos turi pasirūpinti, kad rinkimų
stebėtojui rinkimų apylinkės balsavimo patalpose būtų sudarytos tinkamos sąlygos stebėti, kaip
laikomasi Seimo rinkimų įstatymo. Seimo rinkimų įstatymas draudžia rinkimų stebėtojui tuo pačiu
metu būti kandidatu į Seimo narius ar rinkimų komisijos nariu.
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2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus stebėjo net 11 423 stebėtojai, kuriuos delegavo įvairūs
subjektai: politinės partijos, kandidatai, nevyriausybinės organizacijos, užsienio organizacijos ir
institucijos.
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus stebėjo 6 096 moterys ir 5 276 vyrai. Stebėtojų amžius
labai įvairus. Tarp moterų aštuoniolikmečių stebėtojų buvo 128 asmenys, tarp vyrų
aštuoniolikmečių – 58 asmenys. Rinkimus stebėjo dvi 89 metų sulaukusios moterys ir vienas
93 metų vyras.
Politinių partijų ir kandidatų stebėtojai
2016 m. Seimo rinkimus stebėjo 10 699 stebėtojai, kuriuos delegavo politinės partijos.
39 lentelė. 2016 m. Seimo rinkimų stebėtojai, deleguoti politinių partijų
Politinė partija
„Drąsos kelias“ politinė partija
Darbo partija

Stebėtojų skaičius
3
1 146

Lietuvos centro partija

421

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

444

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

605

Lietuvos liaudies partija

85

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

919

Lietuvos socialdemokratų partija

2 667

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1 377

Lietuvos žaliųjų partija

26

Partija Tvarka ir teisingumas

905

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

27

Politinė partija Rusų aljansas

2

Tautininkų sąjunga

32

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

2 040

Iš viso

10 699

2016 m. Seimo rinkimus stebėjo 407 stebėtojai, kuriuos delegavo išsikėlę kandidatai.
40 lentelė. 2016 m. Seimo rinkimų stebėtojai, deleguoti išsikėlusių kandidatų
Kandidatas

Stebėtojų skaičius

Algirdas PALECKIS

43

Artūras MELIANAS

21

Aurimas TRUNCĖ

59

Bronislovas MATELIS

18
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Darius KAMINSKAS

53

Laimutė ŠLAMIENĖ

43

Nijolė MATULIENĖ

3

Povilas URBŠYS

27

Remigijus AČAS

89

Tomas AMBRAZAS

22

Valdas VASILIAUSKAS

13

Viačeslav TITOV

1

Vida Marija ČIGRIEJIENĖ

15

Iš viso

407

Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ stebėtojai
Lietuvoje veikianti visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ kaip ir per ankstesnius
rinkimus taip ir per 2016 m. Seimo rinkimus aktyviai bendradarbiavo su VRK, vykdydama rinkimų
stebėseną. „Baltosios pirštinės“ visoje šalyje skyrė net 257 stebėtojus, kurie aktyviai stebėjo
priešrinkiminį laikotarpį ir pačius rinkimus, aktyviai reagavo į Seimo rinkimų įstatymo pažeidimus,
glaudžiai bendradarbiavo su VRK ir policija.
Užsienio šalių delegacijos
VRK kvietimu stebėti 2016 metų Seimo rinkimų atvyko rinkimų organizatoriai iš 12 šalių:
Kazachstano, Azerbaidžano, Rumunijos, Uzbekijos, Gruzijos, Ukrainos, Kroatijos, Latvijos,
Lenkijos, Kanados, Estijos ir Kirgizijos. Jie rinkimus stebėjo turėdami tarptautinio rinkimų
stebėtojo statusą. Svečiai buvo supažindinti su rinkimų proceso organizavimo ypatumais Lietuvoje,
taip pat lankėsi ir turėjo galimybę stebėti apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbą rinkimų
dieną.
Seimo rinkimus taip pat stebėjo Lenkijos Seimo ir Senato atstovai. Lenkijos ambasados ir
Lietuvos politinių partijų kvietimu į Lietuvą stebėti rinkimų buvo atvykę 5 Lenkijos Seimo nariai ir
2 Senato nariai. VRK įteikė jiems tarptautinio stebėtojo pažymėjimus ir suteikė teisę stebėti
rinkimus rinkimų dieną visoje Lietuvoje. Po rinkimų buvo surengtas delegacijos ir VRK
susitikimas.
VRK stebėti rinkimus taip pat suteikė teisę Ukrainos monitoringo ir analizės grupės „Cifra“
(2009 m. Lvove įkurta nevyriausybinė organizacija) organizacijai, kurios atstovai išreiškė norą
stebėti 2016 m. Seimo rinkimus Lietuvoje. Į Lietuvą atvyko 19 šios organizacijos atstovų, kuriems
taip pat buvo suteiktas tarptautinio stebėtojo statusas.
VRK yra suteikusi tarptautinio stebėtojo statusą pavieniams įvairių žiniasklaidos priemonių
atstovams iš skirtingų šalių.
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Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos misija
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus stebėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro atstovai, kurie atvyko į
rinkimų stebėjimo misiją. ESBO atstovai Lietuvoje viešėjo tris savaites, per kurias aktyviai
domėjosi rinkimų organizavimo procesu ir teisine baze. Misijos vadovas Kimmo Robert Kiljunen ir
šeši tarptautiniai stebėtojai iš įvairių organizacijų domėjosi rinkėjų registracijos, politinės
kampanijos finansavimo, politinės reklamos skleidimo ir stebėsenos bei rinkimų administravimo
įgyvendinimo Lietuvoje klausimais. ESBO atstovai buvo susitikę su VRK, savivaldybių, įvairių
Lietuvos įstaigų, politinių partijų ir kitų organizacijų atstovais. VRK stebėtojams įteikė tarptautinio
stebėtojo pažymėjimus. Stebėtojai galėjo nevaržomai lankytis visose rinkimų apygardose, domėtis
pasirengimu Seimo rinkimams ir stebėti Seimo rinkimus.

10. POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMAS IR
FINANSAVIMO KONTROLĖ
Politinės kampanijos finansavimas ir finansavimo kontrolė reglamentuojama PKFFK
įstatymu. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti politinių kampanijų demokratiškumą, politinių kampanijų
finansavimo teisėtumą, skaidrumą ir viešumą, reglamentuoti politinių kampanijų finansavimo
tvarką ir finansavimo kontrolę.
Politinė kampanija – PKFFK įstatyme nustatytu laikotarpiu politinės kampanijos dalyvių,
rinkėjų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų atliekama veikla, susijusi su rinkimais.
Registruoti politinės kampanijos dalyviai
Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku
politinės kampanijos dalyviu. Savarankiškus politinės kampanijos dalyvius registruoja VRK.
Kreiptis dėl registravimo galima nuo politinės kampanijos pradžios iki pareiškinių dokumentų
priėmimo laikotarpio pradžios, tai yra nuo 2016 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. liepos 16 d.
2016 m. spalio 9 d. savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruota:
– 19 politinių partijų;
– 314 politinių partijų iškeltų kandidatų (6 iš jų taip pat papildomai kandidatu išsikėlė
patys);
– 25 asmenys, kandidatais ketinę keltis savarankiškai (iš jų 20 vėliau buvo registruoti
kandidatais).
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Iš viso buvo registruoti 358 savarankiški politinės kampanijos dalyviai.
250 kandidatų registruota atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais.
3 politinių partijų, registruotų savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, statusas buvo
panaikintas jų pačių prašymu. 16 kandidatų, registruotų savarankiškais politinės kampanijos
dalyviais, statusas buvo panaikintas dėl įvairių priežasčių: pagal prašymą, atsisakius registruoti
kandidatu, nepateikus reikiamų pareiškinių dokumentų.
Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
Politinių kampanijų finansavimo šaltiniai numatyti PKFFK įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje
(politinių partijų) ir 8 straipsnio 1 dalyje (kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių). Politinės
kampanijos gali būti finansuojamos tik iš šių šaltinių:
1)

politinės partijos lėšomis;

2)

nuosavomis (asmeninėmis) kandidatų lėšomis;

3)

pagal PKFFK įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukomis politinei

kampanijai;
4)

iš bankų gaunamomis paskolomis (galimos tik politinėms partijoms);

5)

palūkanomis už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.

2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyviai VRK pateiktose Politinės
kampanijos finansavimo ataskaitose nurodė gavę virš 6 mln. eurų pajamų politinei kampanijai
finansuoti.
Daugiausia lėšų – virš 4,2 mln. Eur arba 69,65 proc. visų pajamų – politinei kampanijai
finansuoti skyrė pačios politinės partijos.
41 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lėšų šaltinis
Politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai panaudoti
politinei kampanijai finansuoti (VBA)
Politinės partijos lėšos panaudotos politinei kampanijai finansuoti (PL)
Kandidato (kandidatų) nuosavos (asmeninės) lėšos, panaudotos
politinei kampanijai (KL)
Fizinių asmenų aukos (FAA)
Fizinių asmenų mažos aukos (MA)
Palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas (BP)
Iš viso

Gauta suma,
Eur

Procentas nuo visų
pajamų

2 694 975,06

44,62

1 511 641,13

25,03

1 215 044,24

20,12

594 367,16
23 861,25
0,58

9,84
0,41
0,00

6 039 889,42

100,00
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9 iš 16 rinkimuose dalyvavusių politinių partijų savo ir savo keltų kandidatų politinės
kampanijos finansavimui skyrė daugiau nei 70 proc. visų gautų politinės kampanijos pajamų
(vidurkis 69,65 proc.). Per 90 proc. skyrė 3 partijos: „Drąsos kelias“ politinė partija (32 500 Eur,
arba 99,39 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (375 735,83 Eur,
arba 100 proc.), Lietuvos pensininkų partija (1 224 Eur, arba 92,45 proc.).
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nurodyta, kad patys kandidatai politinėms
kampanijoms skyrė per 1,2 mln. Eur, arba 20,12 proc., visų kampanijos pajamų. Išsikėlusių
kandidatų ir 10 iš 16 rinkimuose dalyvavusių politinių partijų ir jų keltų kandidatų daugiau nei 20
proc. visų pajamų sudaro kandidatų lėšos.
Fizinių asmenų aukų gauta ir priimta 618 228,41 Eur, arba 10,24 proc. visų politinės
kampanijos pajamų. 10 proc. viršija išsikėlusių kandidatų ir 6 rinkimuose dalyvavusių partijų ir jų
keltų kandidatų gautos aukos.
16 paveikslėlis. Politinės kampanijos finansavimo šaltinių struktūra
Vidurkis
Išsikėlę kandidatai
„Drąsos kelias“ politinė partija
Darbo partija
Lietuvos centro partija
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-…
Lietuvos liaudies partija
Partijos lėšos

Lietuvos pensininkų partija

Kandidatų lėšos

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Fizinių asmenų lėšos

Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos žaliųjų partija
Partija „Jaunoji Lietuva“
Partija Tvarka ir teisingumas
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“
Tautininkų sąjunga
Tėvynės sąjunga - Lietuvos…
0%

20%

40%

60%

80%

100%

135

Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyviams pagal PKFFK įstatymo 13 straipsnį gali
aukoti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
PKFFK įstatyme yra numatyti apribojimai aukoms:
1) vienas fizinis asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės
kampanijos dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų
ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Bendra vieno
fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus
negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų
metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už praeitus kalendorinius metus
deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos). Į šiuos dydžius
neįskaičiuojamos mažos fizinių asmenų aukos (iki 12 Eur) (PKFFK įstatymo 10 straipsnio 2 dalis);
2) kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje, į politinių partijų ir visuomeninių rinkimų
komitetų keliamų kandidatų sąrašus įrašyti kandidatai ir referendumo iniciatoriai savo politinei
kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių (PKFFK įstatymo 10
straipsnio 3 dalis).
Fiziniai asmenys, deklaravę turtą ir pajamas, kiekvienam politinės kampanijos dalyviui
galėjo aukoti iki 7 570 Eur, nedeklaravę - iki 12 Eur. Nenustatyta, kad savarankiški politinės
kampanijos dalyviai būtų priėmę aukas, didesnes nei numatyta PKFFK įstatyme.
Iki politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikimo nustatyti keli atvejai, kai buvo
priimtos aukos iš asmenų nedeklaravusių pajamų ar kai gautų aukų suma viršija 10 proc. deklaruotų
pajamų. Susisiekus su iždininkais, aukos buvo grąžintos arba aukotojai deklaravo pajamas.
„Drąsos kelias“ politinės partijos 2016 m. lapkričio 28 d. pateiktos politinės kampanijos
finansavimo ataskaitos 1 priede „Aukų ir aukotojų sąraše“ nurodyta, kad priimta Reginos
Petrikienės auka, nors VRK informacinėje sistemoje gautas VMI pateiktas atsakymas „Nepriimtina
auka. Asmuo nedeklaravo pajamų“. Apie priimtą nepriimtiną auką iždininkė buvo informuota
žodžiu, vėliau, 2016 m. gruodžio 20 d., VRK raštu kreipėsi į partiją. Gruodžio 29 d. partija pateikė
iždininkės paaiškinimą ir informaciją, kad aukotoja pajamas deklaravo. 2017 m. sausio 18 d.
iždininkė informacinėje sistemoje patikrino aukos priimtinumą ir gavo VMI atsakymą, kad auka
priimtina. 2017 m. vasario 17 d. pateikta patikslinta Politinės kampanijos finansavimo ataskaita.
Savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams, neskaitant mažų aukų aukotojų, aukojo
879 asmenys, iš viso 594 367,20 Eur, vidutiniškai po 676,19 Eur. Aukotojo 329 vyrai ir 550
moterų.
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Po 1 000 Eur ir daugiau aukojo 198 asmenys, vienas asmuo aukojo 5 savarankiškiems
politinės kampanijos dalyviams, 4 – trims. Dviem dalyviams aukojo 40 fizinių asmenų. Daugiausia
vienas asmuo skyrė 18 000 Eur (3 dalyviams).
Kandidatai savo politinei kampanijai finansuoti galėjo skirti iki 15 140 Eur, Lėšas politinei
kampanijai finansuoti skyrė 510 kandidatų, vidutiniškai po 2 387,12 Eur. Po 7 000 Eur ir daugiau
skyrė 54 kandidatai.
Trys kandidatai: Vilija Filipovičienė, Ramūnas Karbauskis ir Viktoras Pranckietis politinei
kampanijai finansuoti skyrė maksimalią leistiną sumą, tai yra po 15 140 Eur. V. Filipovičienė
papildomai dar dviem savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams paaukojo 4 320 Eur.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Petrašiūnų rinkimų apygardoje Nr. 17 kandidatas
Kazys Starkevičius savo politinei kampanijai finansuoti skyrė 18 581,01 Eur, tai yra 3 441,01 Eur
daugiau nei leidžia PKFFK įstatymas.
Valstybinė mokesčių inspekcija pagal PKFFK įstatymo 19 straipsnio 5 dalį tikrina, ar
aukotojai turėjo pakankamai pajamų aukai suteikti ir ar jos apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka.
Apie atliktą tikrinimą ir jo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus Valstybinė mokesčių inspekcija
informuoja VRK.
Aukos, neatitinkančios PKFFK įstatymo reikalavimų, vadinamos nepriimtinomis aukomis ir
jas naudoti draudžiama. Nepriimtinos aukos grąžinamos aukotojams. Jeigu aukotojas nenustatomas,
nepriimtinos aukos pervedamos į valstybės biudžetą.
74 savarankiški politinės kampanijos dalyviai savo ataskaitose nurodė gavę 212 nepriimtinų
aukų, bendra suma 151 617,92 Eur. Aukotojams grąžinta 149 013,69 Eur, į valstybės biudžetą
pervesta 62,23 Eur. Į valstybės biudžetą nepervesta ir aukotojams negrąžinta 2 542 Eur.
Politinės partijos „Lietuvos sąrašo“ Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 kandidatės Aušros
Maldeikienės pateiktoje ataskaitoje nurodyta, kad aukotojams negrąžino 4 aukų, bendra suma 165
Eur. Dėl to pastabą nurodė ir nepriklausomas auditorius. 2016 m. gruodžio 2 d. gautame kandidatės
A. Maldeikienės politinės kampanijos iždininkės rašte pateiktas paaiškinimas: „Kadangi pateikiant
ataskaitą dėl aukų panaudojimo išaiškėjo prievolė grąžinti paaukotas lėšas tams tikriems asmenims,
o kandidatės sąskaita jau buvo uždaryta ir aukų likutis pervestas į Lietuvos sąrašo partijos sąskaitą,
aukos buvo grąžintos iš partijos sąskaitos“. Prie rašto pridėtas Politinės partijos „Lietuvos sąrašas“
banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2016 m. lapkričio 29 d. aukotojams grąžintos jų
paaukotos sumos kandidatei A. Maldeikienei. Patikrinus kandidatės pateiktus dokumentus,
nustatyta, kad ji 2016 m. spalio 21 d. partijai pervedė 404,61 Eur, tai yra didesnę sumą nei reikėjo
nepriimtinoms aukoms grąžinti.
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Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Sūduvos rinkimų apygardoje Nr. 63
kandidato Valdo Aleknavičiaus ataskaitoje nurodyta, kad gauta ir negrąžinta nepriimtina auka (2
377 eurai) iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų. Susisiekus su iždininke Loreta
Šyvokiene 2017 m. vasario 3 d. gautas paaiškinimas, kad šios lėšos klaidingai užregistruotos du
kartus, pastebėjus klaidingą įrašą vienas įrašas pakoreguotas nurodant, kad tai nepriimtina auka.
Patikrinus VRK informacinėje sistemoje nepriimtinų nurodytą aukų grąžinimo aukotojams
ar pervedimo į valstybės biudžetą datas, nustatyta, kad, pažeidžiant PKFFK 12 straipsnio 1 dalį, 29
savarankiški dalyviai pavėlavo grąžinti (pervesti į biudžetą) 70 nepriimtinų aukų (bendra suma 59
623,90 Eur).
Politinės kampanijos išlaidos
2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidos sudaro virš 7,7 mln. Eur.
Politinės kampanijos dalyviai nurodė, kad daugiausia, virš 6,55 mln. Eur arba 85,99 proc. visų
išlaidų, išleido politinei reklamai. Ataskaitose nurodyti bendri skolos įsipareigojimai siekia beveik
1,3 mln. Eur. Neapmokėtos politinės kampanijos išlaidos sudaro 16,77 proc. visų išlaidų.
42 lentelė. Politinės kampanijos išlaidų paskirtis
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Politinės kampanijos išlaidų paskirtis
Politinė reklama (PR)
Ne politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos, jeigu įsigyti daiktai ir
kitas turtas yra skirti politinei kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos
politinės kampanijos laikotarpiu (NPK)
Kitos išlaidos (KI)
Politinės kampanijos savanorių, politinės partijos ar kandidato atstovų
rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebėtojų ryšiui, maitinimui,
apgyvendinimui ir transportui apmokėti (S)
Politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti,
eksploatuoti (TI)
Politinės kampanijos iždininko atlyginimui ir funkcijoms vykdyti (IA)
Nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, reikalingų vykdant politinę kampaniją,
nuomai (N)
Politinės kampanijos audito įmonei (AUD)
Iš viso
Iš jų skolos įsipareigojimai

Suma, Eur

Procentas
nuo visų
išlaidų

6 655 239,35

85,99

469 359,94

6,06

318 826,36

4,12

109 236,11

1,41

77 179,23

1,00

52 060,60

0,67

41 285,85

0,53

16 736,20
7 739 923,64
1 297 684,46

0,22
100,00
16,77

Negalima išskirti vienos populiariausios reklamos rūšies. Net trijų rūšių politinei reklamai
(kitomis priemonėmis, spaudoje ir išorinei) skirta virš 20 proc. visų išlaidų politinei reklamai.
Daugiausia, virš 1,5 mln. Eur arba 23,16 proc. visų išlaidų reklamai, išleista reklamai spaudoje.
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43 lentelė. Išlaidos politinei reklamai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suma, Eur

Procentas nuo visų
išlaidų reklamai

Politinė reklama spaudoje
Kitomis priemonėmis skleidžiama politinė reklama
Išorinė politinė reklama
Politinė reklama televizijoje
Reklama internete
Politinė reklama radijuje

1 541 034,36
1 526 645,56
1 502 299,57
1 159 507,00
710 228,39
215 524,47

23,16
22,94
22,57
17,42
10,67
3,24

Iš viso

6 655 239,35

100,00

Išlaidos politinei reklamai

Skolos įsipareigojimai
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitose skolos įsipareigojimus (bendra suma – 1 297
684,46 Eur, arba 16,77 proc. visų politinės kampanijos išlaidų) nurodė 47 savarankiški politinės
kampanijos dalyviai, iš jų 8 politinės partijos, 35 politinių partijų iškelti kandidatai ir 4 išsikėlę
kandidatai. Partijos (įskaitant jų keltus kandidatus), turėjusios didžiausią skolinių įsipareigojimų ir
politinės kampanijos išlaidų santykį:
44 lentelė. Skolos įsipareigojimai
Eil.
Nr.

Partija

Išlaidos, Eur

1.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1 245 075,49

2.
3.
4.
5.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Partija Tvarka ir teisingumas
Lietuvos centro partija
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

390261,24
514 989,67
77 292,19
21 574,22

Skola, Eur

Santykis, proc.

857 478,19 (974
401,95)
157612,85
113 801,69
7 884,79
920,07

68,87
(78,26)
40,39
22,10
10,20
4,26

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2017 m. sausio 27 d. VRK pateikė raštą, kuriuo
informavo, kad 2016 m. lapkričio – gruodžio mėn., tai yra iki ataskaitos pateikimo VRK, iš
valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos padengė dalį Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje
nurodytų skolos įsipareigojimų (116 923,73 Eur). Todėl pateiktoje Politinės kampanijos
finansavimo ataskaitoje skolos įsipareigojimai nurodyti didesni, negu iš tiesų yra. Aktuali skola yra
857 478,19 Eur, arba 68,87 proc. visų politinės kampanijos išlaidų.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) skolos
įsipareigojimai sudaro daugiau nei 40 proc. jų politinės kampanijos išlaidų ir tai išsiskiria iš kitų
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partijų skolų. Palyginus su ankstesnių kampanijų duomenimis, nustatyta, kad yra buvę atvejų, kai
siekė 50 ir daugiau procentų.
Politinės kampanijos išlaidų limitai
PKFFK įstatymo 14 straipsnyjes numatyta, kokios išlaidos pripažįstamos politinės
kampanijos išlaidomis ir didžiausi leistini politinės kampanijos išlaidų dydžiai. Pagal PKFFK
įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų
dydžio viršijimas 10 ar daugiau procentų laikomas šiurkščiu pažeidimu. Penki savarankiški
politinės kampanijos dalyviai pateiktose ataskaitose nurodė išlaidas, viršijančias jiems nustatytus
išlaidų limitus.
5 savarankiški politinės kampanijos dalyviai ataskaitose nurodė išlaidas viršijantį išlaidų
limitą. Emigrantų partija ir Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija užsiregistravo
savarankiškomis politinės kampanijos dalyvėmis, tačiau nenurodė, ar ketina kelti kandidatų sąrašą,
kokiose apygardose ketina kelti kandidatus. Todėl jų politinės kampanijos išlaidų limitas buvo 0
eurų. Ataskaitose nurodytos kitos išlaidos (Emigrantų partija 2,80 Eur, Lietuvos krikščioniškosios
demokratijos partija 1,74 euro).
Kiti 3 savarankiški politinės kampanijos dalyviai rinkimuose dalyvavo:
a) Lietuvos socialdemokratų partija galėjo išleisti 740 000 Eur, išleido 790 807,67 Eur, tai
yra limitas viršytas 6,87 proc.;
b) Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai galėjo išleisti 740 000 Eur, išleido 777
675,10 Eur, tai yra limitas viršytas 5,09 proc.;
c) Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Kaišiadorių–Elektrėnų rinkimų
apygardoje Nr. 59 kandidatas Mantas Adomėnas galėjo išleisti 27 500 Eur, išleido 28 298,46 Eur,
tai yra limitas viršytas 2,90 proc.
Peržiūrėjus pateiktas atstovaujamųjų dalyvių išlaidų ataskaitas, nustatyta, kad Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga bendro kandidatų sąrašo ir vienmandatėse rinkimų apygardose iškeltų
kandidatų limito neviršijo (limitas 2 368 750 Eur, išlaidos 1 245 075,49 Eur), tačiau atėmus
vienmandatėse rinkimų apygardose iškeltiems kandidatams priskirtas išlaidas kandidatų sąrašo
limitas (740 000 Eur) viršytas 24 079,74 Eur, tai yra 3,25 proc. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Karoliniškių rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidato Sauliaus Skvernelio politinės kampanijos
išlaidos (28 122,75 Eur ) 2,26 proc. viršija limitą (27 500 Eur).
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Politinių kampanijų finansų apskaita
Politinės kampanijos finansų apskaitą tvarko politinės kampanijos iždininkas, su kuriuo
asmuo, norintis registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, turi sudaryti turto
patikėjimo sutartį.
Politinės kampanijos iždininkas VRK pateikia politinės kampanijos finansavimo ataskaitą:
– ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo
dienos (iki 2016 m. lapkričio 24 d.), jeigu politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo
mažesnę kaip 70 VMDU (52 990 Eur) dydžio pajamų sumą;
– ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo galutinių rezultatų paskelbimo dienos (iki
2017 m. sausio 25 d.)

kartu su auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, politinės kampanijos

dalyvis per politinę kampaniją gavęs didesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą. Tokiu atveju, ne
vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos VRK
pateikiamas su audito įmone sudarytos politinės kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties nuorašas.
Kartu teikiami ir pajamas bei išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Ataskaitas ir dokumentus
laiku pateikė 334 savarankiški politinės kampanijos dalyviai. 24 pateikė pavėlavę arba nepateikė,
dalis jų ataskaitas buvo pateikę VRK informacinėje sistemoje, tačiau pavėlavo pateikti VRK kartu
su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais.
Iki 2016 m. lapkričio 24 d. (ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų
paskelbimo dienos) VRK politinės kampanijos finansavimo ataskaitas turėjo pateikti 350
savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, pateikė – 325 dalyviai.
Iki 2017 m. sausio 23 d. nepriklausomų auditorių patikrintas ataskaitas turėjo pateikti ir
laiku pateikė 8 politinės kampanijos dalyviai, kurie nurodė gavę daugiau nei 70 VMDU pajamų.
Nuo 1 iki 75 dienų ataskaitas ir dokumentus vėlavo pateikti 22 savarankiški politinės
kampanijos dalyviai. Dalis (11 dalyvių) pavėluotai pateikusių politinės kampanijos finansavimo
ataskaitas, pajamas bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus, ataskaitas VRK informacinėje
sistemoje patvirtino laiku, tai yra iki lapkričio 24 d. Daugiau nei savaitę dokumentus vėlavo pateikti
4 savarankiški politinės kampanijos dalyviai.
3 dalyviai ataskaitų su pagrindžiančiais dokumentais nepateikė, iš jų 2 – pateikė VRK
informacinėje sistemoje.
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų patikrinimas
PKFFK įstatymo 20 straipsnis numato, kad savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, per
politinę kampaniją gavusių mažesnę kaip 70 VMDU dydžio pajamų sumą, patikrinimą organizuoja
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VRK. Gavę daugiau pajamų, patys savarankiški politinės kampanijos dalyviai privalo sudaryti
sutartis dėl patikrinimo ir VRK pateikti auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų.
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitose 9 savarankiški politinės kampanijos dalyviai
nurodė negavę pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių ar gavę ne daugiau kaip 15 eurų
ir nepatyrę politinės kampanijos išlaidų, ar patyrę ne daugiau kaip 15 eurų. Šių dalyvių dokumentus
patikrino VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus darbuotojai.
339 savarankiškų dalyvių ataskaitos, pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai buvo
perduoti 5 audito įmonėms, su kuriomis sutartis sudarė VRK. Didesnę nei 70 VMDU (52 990 Eur)
pajamų sumą gavo ir sutartis dėl patikrinimo turėjo sudaryti (ir sudarė) 8 savarankiški politinės
kampanijos dalyviai. Taigi, auditoriai tikrino 347 dalyvius. Patikrinę auditoriai turėjo pastebėjimų
277 dalyviams, 70 – neturėjo. Auditorių ataskaitos paskelbtos VRK interneto svetainėje.
Peržiūrėjus visas auditorių ataskaitas, nustatyta, kad daugiausia pastebėjimų yra dėl klaidų
(neteisingai nurodyti dokumentų rekvizitai, žiniaraštyje registruojant pajamas ir išlaidas sumaišyti
finansavimo šaltiniai (maža auka, fizinio asmens auka, kandidato lėšos), išlaidų paskirtys, banko
sąskaitų išrašai nepasirašyti, pateiktos, tačiau informacinėje sistemoje neįregistruotos paslaugų
teikimo sutartys ir pan.). VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės
skyriaus darbuotojai išnagrinėjo auditorių pateiktas ataskaitas, atliko VRK informacinėje sistemoje
esančių duomenų analizę, siekiant nustatyti politinės kampanijos finansavimo tvarkos pažeidimus:
1. Turtinių prievolių įgijimas neužsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
PKFFK įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių
dėl išlaidų politinei kampanijai gali tik savarankiški politinės kampanijos dalyviai ir tik nuo jų
registravimo savarankiškais politinės kampanijos dalyviais ir jų sąrašo paskelbimo VRK interneto
svetainėje dienos.
Tikrinimų metu nustatyta, kad 21 savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, kuris
prasidėjus politinei kampanijai įgijo turtinių prievolių (sudaryta 15 sutarčių, išrašyta 60 sąskaitų)
dėl išlaidų politinei kampanijai neužsiregistravus politinės kampanijos dalyviu. Viena sąskaita
išrašyta politinės kampanijos dalyvio registravimo dieną už tą pačią dieną laikraštyje paskelbtą
straipsnį, dvi sąskaitos išrašytos viena diena anksčiau nei registruotas dalyvis, viena sąskaita
išrašyta likus 64 dienoms iki registravimo politinės kampanijos dalyviu. 12 dalyvių sudarė po vieną
sutartį ar jų vardu buvo išrašyta po vieną sąskaitą 7–59 dienomis anksčiau. Lietuvos
socialdemokratų partijos Biržų–Kupiškio rinkimų apygardoje Nr. 48 kandidatui Aleksandrui
Zeltiniui išrašyta 15 sąskaitų 4 345,55 Eur sumai likus 42–64 dienoms iki jo registravimo politinės
kampanijos dalyviu.
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2. Politinės kampanijos išlaidos apmokėtos ne iš politinės kampanijos sąskaitos.
Nustatyta, kad trys kandidatai po rinkimų, iki politinės kampanijos finansavimo ataskaitų
pateikimo, apmokėjo politinės kampanijos išlaidas ne iš politinės kampanijos, o asmeninių sąskaitų:
Darbo partijos Sūduvos rinkimų apygardoje Nr. 63 kandidatė Algimanta Pabedinskienė 243,38 Eur,
Darbo partijos Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 kandidatas Kęstutis Šnipas 34,80 Eur ir
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Lazdijų–Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71
kandidatas Juozas Galdikas 1 211,61 Eur.
PKFFK įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prasidėjus politinei kampanijai, visos
politinės kampanijos išlaidos gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių
lėšų; PKFFK įstatymo 18 dalyje numatyta, kad kiti savarankiški politinės kampanijos dalyviai (ne
partijos) turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.
3. Grynaisiais gautos aukos pavėluotai įneštos į politinės kampanijos sąskaitą.
PKFFK įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad ne banko pavedimu gautas fizinių
asmenų pinigines aukas politinei kampanijai politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip kitą
darbo dieną po aukos gavimo perveda į politinės kampanijos sąskaitą.
Auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų priede nurodyta, kad Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio Raseinių–Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 42 kandidato Ramūno Maciukevičiaus
grynaisiais gauta 15 aukų (bendra suma – 105 eurai), kurios pavėluotai įneštos į politinės
kampanijos sąskaitą. Patikrinus aukų gavimo ir įnešimo datas, nustatyta, kad visos aukos gautos
skirtingu metu, įneštos vieną dieną, pavėluota įnešti nuo 1 iki 7 dienų, daugiausia aukų (11 aukų, 75
Eur) įnešta 3 dienomis vėliau. 2017 m. sausio 10 d. iždininkė Živilė Kristutienė auditorei Ilonai
Matusevičienei pateikė paaiškinimą, kad aukas priėmė ir aukų lapus pildė pats kandidatus, juos
iždininkei pateikė 2016 m. spalio 6 d. pagal perdavimo aktą. Taigi kandidatas grynaisiais gautas
aukas iždininkei perdavė pavėluotai. Iš kandidato gautas aukas iždininkė tą pačią dieną jas įnešė į
politinės kampanijos sąskaitą.
4. Pavėluotai paviešintos aukos.
PKFFK įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad politinės kampanijos iždininkas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto
svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo – fizinio asmens – vardą ir
pavardę.
Nustatyta, kad 217 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių aukos (dalis aukų) paviešintos
pavėluotai.
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5. Aukų priėmimas draudžiamu laikotarpiu.
PKFFK įstatymo 10 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad pasibaigus rinkimų (referendumo)
agitacijos kampanijos etapui, aukas politinei kampanijai priimti draudžiama.
Laikytina, kad pasibaigus politinės agitacijos laikotarpiui į politinės kampanijos sąskaitas
lėšas įnešti gali asmenys, kuriems tenka prievolė padengti skolos įsipareigojimus. PKFFK įstatymo
18 straipsnyje numatyta, kad politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš partijai
nuosavybės teise priklausančio turto, gaunamų aukų ir politinei partijai skirtų valstybės biudžeto
asignavimų, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.
Nustatyta, kad 12 savarankiškų dalyvių politinės kampanijos dalyvių žiniaraščiuose
nurodyta, kad aukos (7 823,58 Eur) buvo priimtos pažeidžiant šią nuostatą. Du kandidatai priėmė
fizinių asmenų aukų (556 Eur), 2 partijos, neturinčios atstovaujamųjų dalyvių pakartotiniame
balsavime, – kandidatų lėšas (893 Eur) ir 8 kandidatai – partijų lėšas (6 374,58 Eur).
Politinės reklamos stebėsena
Politinės kampanijos dalyvių ataskaitose dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos
finansavimo šaltinių nurodyta politinės reklamos už 6 693 888,13 Eur.
Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijose nurodyta bendra politinės
reklamos kaina – 5 534 654,12 Eur, tai yra mažiau, nei nurodė patys politinės kampanijos dalyviai.
VRK buvo sudariusi sutartį dėl politinės reklamos stebėsenos su TNS LT, UAB, kuri pateikė
duomenis, kad politinės reklamos paskelbta už 4 917 323,07 Eur. Apygardų rinkimų komisijos savo
ataskaitose pateikė 4 006 įrašus, nurodė bendrą pastebėtos politinės reklamos kainą 2 154 342,28
Eur. Daliai politinės reklamos stebėsenos grupėms nepakako duomenų nustatyti politinės reklamos
kainą, todėl jos nenurodė arba nurodė simbolinę kainą.
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytos išlaidos politinei reklamai
VRK palygino visų trijų šaltinių duomenis apie paskleistą politinę reklamą. Nustatyta
atvejų, kai nebuvo deklaruota dalis išlaidų politinei reklamai.
Nustačius nedeklaruotas išlaidas, buvo vertinama, ar apskaičius šias išlaidas būtų viršytas
išlaidų limitas, ar limitas būtų viršytas daugiau nei 10 procentų ir ar nedeklaruotų išlaidų suma
viršija 10 procentų išlaidų limito. Nustatytas vienas atvejis, kai nedeklaruotos išlaidos viršija 10
procentų limito.
PKFFK įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad jeigu politinės kampanijos
dalyvio išlaidos nedeklaruotai politinei reklamai arba nedeklaruotos politinės kampanijos išlaidos
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sudaro 10 ar daugiau procentų nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio, laikoma
šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu.
Pagal nustatytus faktus skyriaus darbuotojai parengė pažymas dėl politinės kampanijos
dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaitų papildymo, kurioms buvo pritarta VRK
sprendimais.
45 lentelė. VRK sprendimas dėl politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansavimo
ataskaitų papildymo
Eil.
Nr.
1.

VRK sprendimas
2017 m. vasario 15 d. Nr. Sp-36 sprendimas „Dėl Justo Pankausko 2016 m. spalio 9 d. Seimo
rinkimų politinės kampanijos išlaidų vertinimo“

Suma, Eur
67,76

2017 m. vasario 15 d. Nr. Sp-37 sprendimas „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės
2.

kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytų Lietuvos socialdemokratų partijos, Tomo
Martinaičio, Vido Mikalausko, Arvydo Mockaus, Mildos Petrauskienės, Algirdo Raslano ir

2 605,89

Edvardo Žakario politinės kampanijos išlaidų“
2017 m. vasario 23 d. Nr. Sp-46 sprendimas „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės
3.

kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos

11 164,52

politinės kampanijos išlaidų“
2017 m. kovo 9 d. posėdžiui teikiamas sprendimo „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
4.

politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Lietuvos centro partijos politinės

756,27

kampanijos išlaidų“ projektas
2017 m. kovo 9 d. posėdžiui teikiamas sprendimo „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
5.

politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų)

4 097,80

politinės kampanijos išlaidų“ projektas
2017 m. kovo 9 d. posėdžiui teikiamas sprendimo „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
6.

politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Mindaugo Šimkūno politinės

310,43

kampanijos išlaidų“ projektas
2017 m. kovo 9 d. posėdžiui teikiamas sprendimo „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
7.

politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų ir jos kandidatų: Stasio Šedbaro, Dariaus Eremino, Andriaus

2 472,85

Bautronio, Manto Adomėno ir Vido Urbonavičiaus politinės kampanijos išlaidų“ projektas
2017 m. kovo 9 d. posėdžiui teikiamas sprendimo „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytų Lietuvos Respublikos liberalų
8.

sąjūdžio, Vidmanto Martikonio, Vinco Jurgučio, Šarūno Gustainio, Viktorijos ČmilytėsNielsen, Sauliaus Bucevičiaus, Jono Liesio, Armino Lydekos, Ričardo Juškos, Juozo Baublio
politinės kampanijos išlaidų“ projektas

1 957,35
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2017 m. kovo 9 d. posėdžiui teikiamas sprendimo „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
9.

politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytų Darbo partijos kandidatų
Genoveitos Krasauskienės, Vidmanto Maželio Ir Gedimino Vagnoriaus politinės kampanijos

1 433,32

išlaidų“ projektas
2017 m. kovo 9 d. posėdžiui teikiamas sprendimo „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų
10.

politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nenurodytų Petro Gražulio ir Partijos Tvarka ir

1 956,97

teisingumas politinės kampanijos politinės kampanijos išlaidų“ projektas
Iš viso išlaidų

26 823,16
Papildyta partijos prašymu

2017 m. vasario 15 d. Nr. Sp-39 sprendimas „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės
1.

kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Partijos Tvarka ir teisingumas politinės

1 360,73

kampanijos išlaidų“
Pripažinta šiurkščiu PKFFK įstatymo pažeidimu
2017 m. vasario 15 d. Nr. Sp-35 sprendimas „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės
1.

kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytų Mariaus Muižiniko politinės kampanijos

4 243,15

išlaidų“
VRK sprendimais papildytų išlaidų suma

32 427,04

Atkreiptas dėmesys į atvejus, kai partijos apmokėjo už savo keltų kandidatų, savarankiškų
politinės kampanijos dalyvių politinę reklamą ar kandidatai apmokėjo už politinei partijai
priskirtiną politinę reklamą. Iš savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos
sąskaitos apmokant kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos išlaidas
gali būti pažeistas politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumas bei neužtikrintas politinės
kampanijos finansavimo skaidrumas. Tokiais veiksmais gali būti siekiama išvengti atsakomybės už
nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų dydžio viršijimą, prisiimami kitų dalyvių skolos
įsipareigojimai ar net siekiama išvengti atsakomybės už turtinių prievolių dėl išlaidų politinei
kampanijai įgijimo iki registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

11. RINKIMŲ FINANSAVIMAS
Vyriausiajai rinkimų komisijai 2016 metams patvirtinta asignavimų suma yra 13 768 000
Eur, iš jų 442 200 Eur skirti darbo užmokesčiui.
Programai 01.001 „Rinkimų ir referendumų organizavimas“ vykdyti 2016 metams
patvirtinta asignavimų suma 8 266 000 Eur. Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklai užtikrinti
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skirta 718 870 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 442 200 Eur, rinkimams organizuoti ir vykdyti –
7 547 130 Eur.
Programai 01.002 „Asignavimai politinėms partijoms” vykdyti 2016 metams patvirtinta
asignavimų suma 5 502 000 Eur. Per 2016 metus panaudoti 5 502 000 Eur asignavimai politinėms
partijoms.
2016 metais Seimo rinkimams organizuoti ir vykdyti panaudota 7 547 128 Eur valstybės
biudžeto asignavimų. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų išlaidoms panaudota 4 198 462 Eur,
iš jų 2 931 106 Eur apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių ir samdomų darbuotojų darbo
apmokėjimui, 908 058 Eur socialinio draudimo įmokoms, 20 535 Eur ryšių paslaugoms, 129 624
Eur transporto išlaidoms, 82 903 Eur kitoms prekėms, 126 236 Eur kitoms paslaugoms (103 643
Eur reprezentacinėms išlaidoms (maisto produktams, nealkoholiniams gėrimams pirkti rinkimų
dieną), 9 110 Eur rinkėjų pavėžėjimui, 13 483 Eur kandidatų rinkimų programų parengimo
spausdinti išlaidoms).
Kitas rinkimams organizuoti ir vykdyti patirtas išlaidas Vyriausioji rinkimų komisija
apmoka centralizuotai. 2016 metų Seimo rinkimams organizuoti ir vykdyti Vyriausioji rinkimų
komisija panaudojo 3 348 666 Eur valstybės biudžeto asignavimų. Centralizuotai apmokamas
išlaidas sudaro samdomų darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, apygardų ir
apylinkių rinkimų komisijų kompiuterizavimo išlaidos, rinkimų programinės įrangos techninio
palaikymo ir priežiūros paslaugos, serverių nuoma, rinkimų biuletenių, formų, blankų, rinkėjo
kortelių, rinkėjų sąrašų, atvykimo lapelių, balsavimo paštu vokų bei kvitų, vokų rinkimų dokumentų
pakavimui, skaičiavimo balsų protokolų, plakatų, balsavimo tvarkų aprašų, rinkimų įstatymų
rinkinių leidinių spausdinimas, informacijos apie rinkimus skleidimas viešojo transporto
priemonėse, laikraščiuose ir televizijoje, rinkimų agitacijai skirtų laidų rengimas, balsavimo
specialiuose paštuose ir pašto siuntų išlaidos, plombų rinkimų dokumentams plombuoti gamyba,
rinkėjų informavimo trumpuoju telefonu 1855 paslaugos, politinės reklamos bei informacijos
monitoringo paslaugos, reprezentacinės išlaidos, išlaidos už gyventojų registro ir juridinių asmenų
registro duomenų naudojimą ir kitos su rinkimų organizavimu ir vykdymu susijusios išlaidos.
2016

m.

Seimo

rinkimams

surinkta

rinkimų

užstatų

suma

655 325 Eur. Rinkimų užstatai kandidatams ir politinėms partijoms grąžinami pasibaigus rinkimų
kampanijai. Negrąžintini rinkimų užstatai pervedami į valstybės biudžetą.
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12. KORUPCIJOS PREVENCIJA
2016 m. aktyviai buvo vykdoma Rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų
finansavimo korupcijos prevencijos 2016–2017 metų programa. Šios programos įgyvendinimo
priemonių 2016–2017 metų plane 2016 m. numatytų įgyvendinti priemonių visa apimtimi buvo
įgyvendintos šios priemonės:
– Mokymai: 2016 m. rugpjūčio 26–27 d. vyko mokymai su praktinėmis užduotimis (8 akad.
val.) VRK nariams ir sekretoriato darbuotojams. Apygardų rinkimų komisijų pirmininkų mokymai
(5 akad. val.), įskaitant antikorupcinį aspektą, be kita ko, papildomai įtraukiant ir prokuratūros
atstovą, vyko 2016 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmuose, Konferencijų salėje;
– VRK 2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. Sp-95 patvirtinto Rinkimų komisijos nario
veiklos rekomendacijas. Jos paskelbtos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), VRK interneto
svetainėje, taip pat kartu su kita medžiaga buvo išplatintos 2016 m. liepos 14 d. vykusių apygardų
rinkimų komisijų pirmininkų mokymų metu.
– VRK pirmininko 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. Į1-7 buvo patvirtinta 2016 m. spalio 9
d. Seimo rinkimų komunikacijos strategija.
– Iki politinės kampanijos pradžios, t. y. iki 2016 m. balandžio 9 d., sukurta ir VRK
interneto svetainėje patalpinta anoniminė anketa, kurią užpildžius galima pranešti apie priemonėje
nurodytus atvejus. Apie tokią galimybę 2016 m. gegužės 2 d. atskirai paskelbta VRK interneto
svetainės skiltyje „Naujienos“ ir VRK Facebook paskyroje. Per 2016 m. šiuo kanalu VRK gavo
apie 115 kreipimųsi (kai kurie pasikartojantys), iš jų: 18 – dėl rinkėjų papirkinėjimo; 41 – dėl
politinės reklamos sklaidos pažeidimų; 11 – dėl netinkamo apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų
darbo; 45 – įvairūs nusiskundimai, klausimai ir pan. (dėl „Rinkėjo puslapio“ veiklos sutrikimų, dėl
netinkamo rinkėjų kortelių įteikimo, dėl balsavimo užsienyje organizavimo ir pan.). Ši priemonė
labai pasiteisino, nes jos pagalba buvo gauta informacija, kurios pagrindu VRK arba apygardų
rinkimų komisijos atliko keletą sėkmingai pasibaigusių tyrimų, kaip antai:
 apylinkės rinkimų komisijos narys, vykdęs draudžiamą rinkimų agitaciją, buvo atleistas iš
pareigų už rašytinio pasižadėjimo sulaužymą ir šis faktas prevenciniais tikslais buvo gana plačiai
paviešintas;
 kandidatas į Seimo narius buvo pripažintas papirkinėjęs rinkėjus.
– Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas, teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir VRK
pirmininkas Zenonas Vaigauskas 2016 m. birželio 30 d. pasirašė Memorandumą dėl
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bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu, prie kurio prisijungė 26 subjektai (16 savivaldybių, 3
nevyriausybinės organizacijos ir 7 politinės partijos).
– 2016 m. liepos 4 d. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyko diskusija,
skirta skaidraus finansavimo problemoms, korupcijos rizikos veiksnių mažinimo galimybėms ir
interesų konfliktų suvaldymo būdams politinių partijų veikloje aptarti. Diskusijoje dalyvavo
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus,
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK), VRK, STT, Lietuvos Respublikos
Seimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir įvairių politinių partijų (LSDP, LLRAKŠS, LVŽS, LLS, LPP, LS, CP, LRLS, TS-LKD) atstovai. Diskusijos metu taip buvo pristatytas
Finansinio skaidrumo didinimo, korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, interesų konfliktų
suvaldymo ir politinių partijų veikloje gairių projektas „Finansinio skaidrumo didinimo, korupcijos
rizikos veiksnių mažinimo, interesų konfliktų suvaldymo politinių partijų veikloje gairės“.
– 2016 m. rugsėjo 9 d., atsižvelgus į pilietinės iniciatyvos ,,Baltosios pirštinės“ prašymą,
šios iniciatyvos atstovams buvo organizuoti mokymai politinės reklamos stebėsenos ir rinkėjų
papirkinėjimo klausimais (2 akad. val.). Mokymai buvo filmuojami, vėliau jų įrašas buvo rodomas
kitų pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ mokymų metu visoje Lietuvoje.
– VRK svetainėje prieš kiekvienus rinkimus skelbiamas kandidatų pareiškinių dokumentų,
įskaitant privačių interesų deklaraciją, sąrašas ir formos. Tai buvo padaryta ir prieš 2016 m. Seimo
rinkimus. 2016 m. liepos 7 d. politinių partijų atstovams buvo surengti mokymai, kaip pildyti
pareiškinius dokumentus, kurių metu, be kita ko, buvo paaiškinta, kaip pildyti privačių interesų
deklaracijas. Besibaigiant pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, VRK savo interneto
svetainėje patalpino priminimą apie tai, įskaitant paaiškinimą, kaip teisingai užpildyti privačių
interesų deklaraciją.
– Pagal poreikį ir pageidavimus nuo 2016 m. lapkričio mėn. iki 2017 m. sausio mėn. buvo
vykdomi visų Seimo frakcijų susitikimai su VTEK pirmininku ir VTEK Prevencijos skyriaus
vedėju Mindaugu Siauriu, kurių metu, be kita ko, buvo konsultuojama privačių ir viešųjų interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje klausimais.
– Vadovaujantis PKFFK įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, politinės kampanijos laikotarpiu
viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės
kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK. Darbo grupės 2016 m. kovo 21
d. posėdyje nutarta lyginti reklamos televizijoje kainas. Pažymėtina, kad pradėjus rengti politinės
reklamos kainų palyginimo modelį (toliau – modelis), dalis transliuotojų nurodė, jog 25 komercinės
reklamos įkainiai yra dalies transliuotojų komercinė paslaptis ir kad negali atskleisti šių duomenų
VRK. Siekiant sėkmingai įgyvendinti priemonę, t. y. sukurti modelį, leidžiantį nuodugniau
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patikrinti politinių kampanijų dalyvių pateiktas politinių kampanijų finansavimo ataskaitas ir
nustatyti, ar jose nurodytos išlaidos politinei reklamai yra pagrįstos ir nėra dirbtinai padidintos arba
sumažintos ir neatskleisti komercinės paslapties, numatyta sukurti galimybę VRK interneto
svetainės vartotojams palyginti, kokius įkainius taikė viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai
skirtingiems politinės kampanijos dalyviams. Tuo tikslu pakoreguota Viešosios informacijos
rengėjo ir skleidėjo deklaracijos forma (VRK 2016 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. Sp-15), t. y.
numatyta, kad turi būti nurodytas konkretus taikytas įkainis, ne tik deklaruotas (tai aktualu ypač tais
atvejais, kai viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas politinės reklamos įkainius deklaravo
intervalu). Pažymėtina ir tai, kad visos viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos apie
paskleistą politinę reklamą skelbiamos VRK interneto svetainėje. Tikslaus įkainio nurodymas jose
leis nustatyti, ar skirtingiems politinės kampanijos dalyviams nebuvo taikyti skirtingi įkainiai.
Numatoma sudaryti galimybę visų deklaracijų duomenis pateikti ne tik .pdf formatu, bet ir kitais,
duomenų analizei tinkamais formatais (šiuo metu derinama su Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimų komisijos informacinės sistemos kūrėjais), kad tokią analizę galėtų atlikti ne tik VRK, bet
ir visi VRK interneto svetainės lankytojai. Rengiant modelį, šių metų gegužės ir birželio mėnesiais
VRK buvo organizuotas viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų, konkrečiau – Lietuvoje
veikiančių televizijos transliuotojų, apklausa raštu turint tikslą gauti informaciją apie taikomus
įkainius komercinei reklamai televiziniais kanalais. Apklausoje dalyvavo tiek nacionalinės, tiek
regioninės televizijos, iš viso – 28 transliuotojai, įskaitant nacionalinį transliuotoją – Lietuvos
nacionalinį radiją ir televiziją, bei didžiuosius komercinius kanalus: LNK grupę – LNK, BTV,
InfoTV, TV1 kanalus ir TV3 grupę – TV3, TV6 ir TV8 kanalus. Pastarieji komerciniai
transliuotojai taiko suvienodintą reklamos kainyną visuose grupę sudarančiuose kanaluose. Kaip
minėta, dalis transliuotojų nepateikė komercinei reklamai taikomų įkainių, todėl modelyje
pateikiama komercinės ir politinės reklamos įkainių analizė ne visa apimtimi atspindi atskirų
transliuotojų reklamos įkainių formavimo politiką. VRK informacijos apie komercinę reklamą
nepateikė Aukštaitijos RTR, Jonavos kabelinė TV, Kupiškėnų studija, PTV (Peršėkės TV – 26
Alytaus rajonas), Raseinių krašto televizija, UAB „Eteris“ – iš viso 6 televizijos paslaugą teikiantys
juridiniai asmenys. Taip pat komercinės reklamos įkainių nepateikė nacionalinis transliuotojas –
LRT ir UAB „Televizijos komunikacijos“, nes šiuose kanaluose komercinė reklama nėra
transliuojama. Pažymėtina, kad TV3 grupės ir Balticum TV kanaluose taikomi komercinės
reklamos įkainiai maža apimtimi koreliuoja su politinės reklamos įvairove bei įkainiais, todėl
laikytini statistiškai nepatikimais ir modelyje nėra įtraukti. Taigi modelyje iš esmės analizuota 18
transliuotojų pateikta informacija. Tai sudaro 64 procentus visų apklaustųjų. Tyrimui pateikti
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reklamos įkainiai skirstomi į šias grupes: pagal trukmę – sekundės arba minutės įkainis; nustatyto
formato įkainis.
1. Politinės ir komercinės reklamos sekundės įkainis. Tyrimas parodė, kad analizuotų
transliuotojų bendras vidutinis politinės reklamos sekundės įkainis siekia 7,01 Eur, kai bendras
vidutinis komercinės reklamos sekundės įkainis yra 8,83 Eur. Ta pati įkainių tendencija stebima ir
tarp regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu veikiančių transliuotojų. Didžiojoje Lietuvos teritorijos
dalyje matomų transliuotojų  LNK grupės kanaluose, Lietuvos ryto televizijos kanale vidutinis
politinės reklamos sekundės įkainis siekia 13,84 Eur, kai vidutinis komercinės reklamos sekundės
įkainis daugiau kaip 2 kartus didesnis ir sudaro 28,32 Eur/1 sek. Akivaizdu, kad didesnę rinkos dalį
užimantys transliuotojai pastebimai, net 2,05 karto, brangiau įkainoja komercinę reklamą. Tiek
politinės, tiek komercinės reklamos sekundė akivaizdžiai pigiau kainuoja pas regioninius
transliuotojus, t.y. atitinkamai sudaro 3,03 Eur ir 3,1 Eur. Priešingai didiesiems rinkos dalyviams,
regioninių transliuotojų politinės ir komercinės reklamos įkainių skirtumai nežymūs. Išvada:
bendras vidutinis komercinės reklamos įkainis už sekundę eterio yra 1,26 karto didesnis už politinei
reklamai taikomą įkainį. Regioniniu lygmeniu veikiančių transliuotojų įkainiai už 1 sekundę eterio
politinei ar komercinei reklamai skiriasi nežymiai ir išlieka tendencija už politinės reklamos
sekundę mokėti mažiau. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šie skirtumai akivaizdūs didžiųjų
transliuotojų reklamoje: politikai už 1 sekundę eterio moka 2 kartus pigiau nei verslo atstovai. Šis
kainų skirtumas gali susidaryti ir dėl to, kad Įstatymas nustato trumpiausią politinės reklamos
siužeto trukmę (30 sek.), komercinė reklama gali būti ir trumpesnė.
2. Politinės ir komercinės reklamos minutės įkainis. Tyrimas parodė, kad analizuotų
transliuotojų bendras vidutinis politinės reklamos minutės įkainis siekia 74,86 Eur, kai bendras
vidutinis komercinės reklamos minutės įkainis yra 53,78 Eur. Pažymėtina, kad minutės įkainį tiek
komercinei, tiek politinei reklamai taiko regioniniai transliuotojai. Šis reklamos įkainių formatas
retai 27 taikomas didžiųjų transliuotojų, todėl negalima palyginamoji analizė tarp regioninių ir
Lietuvos mastu veikiančių transliuotojų. Išvada: bendras vidutinis politinės reklamos įkainis už
minutę eterio yra 1,39 karto didesnis nei komercinei reklamai taikomas įkainis.
3. Politinės ir komercinės reklamos nustatyto formato įkainis. Tyrimas parodė, kad
analizuotų transliuotojų bendras vidutinis politinės reklamos fiksuotas įkainis siekia 531,21 Eur, kai
bendras vidutinis komercinės reklamos fiksuotas įkainis yra 693,92 Eur. Pažymėtina, kad fiksuotą
įkainį tiek komercinei, tiek politinei reklamai taiko regioniniai transliuotojai. Šis reklamos įkainių
formatas retai taikomas didžiųjų transliuotojų, todėl negalima palyginamoji analizė tarp regioninių
ir Lietuvos mastu veikiančių transliuotojų. Išvada: bendras vidutinis fiksuotas komercinės reklamos
įkainis yra 1,31 karto didesnis už politinei reklamai taikomą įkainį.
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– Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos
biuro, Generalinės prokuratūros ir VRK atsakingi pareigūnai ir darbuotojai Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio, Kauno ir Vilniaus apskrityse organizavo visų apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų
ir jų padalinių pareigūnų, atsakingų už rinkimų organizavimą, bei apygardos rinkimų komisijų narių
mokymus veiklos organizavimo, rinkėjų papirkimo ir išorinės politinės reklamos pažeidimų tyrimo
temomis. Dalyvauti mokymuose buvo kviečiami į pranešimus apie nusikalstamas veikas
reaguojantys pareigūnai, jų vadovai bei ikiteisminį tyrimą atliekančių padalinių vadovai, taip pat
vienas narys iš apygardos rinkimų komisijos – komisijos pirmininkas, politinės reklamos stebėsenos
grupės ar rinkėjų papirkimo tyrimo grupės vadovas. Mokymai vyko: Klaipėdos apskrityje – 2016
m. rugsėjo 6 d.; Šiaulių apskrityje – 2016 m. rugsėjo 8 d.; Panevėžio apskrityje – 2016 m. rugsėjo
13 d.; Kauno apskrityje – 2016 m. rugsėjo 15 d.; Vilniaus apskrityje – 2016 m. rugsėjo 19 d.
Mokymų trukmė – 2 val.
2016 m. Seimo rinkimų metu:
 policija iš viso gavo 212 pranešimų apie galimai padarytus teisės pažeidimus;
 didžioji dalis, t. y. 182 (85,9 proc.) pranešimai, nepasitvirtino;
 remiantis gautais pranešimais, buvo pradėta 30 tyrimų:
 20 (9,4 proc.) ikiteisminio tyrimo bylų (10 – pagal BK 172 straipsnį, 2 – pagal BK 187
straipsnį, 1 – pagal BK 284 straipsnį, 6 – pagal BK 154 straipsnį, 1 pagal BK 178 straipsnį.;
 10 (4,7 proc.) administracinių teisės pažeidimų bylų.
 šiuo metu:
 atliekami 4 ikiteisminiai tyrimai 25(3 – pagal BK 172 straipsnį, 1 – pagal BK 154
straipsnį);
 nutraukti 6 ikiteisminiai tyrimai (3 – pagal BK 172 straipsnį (tęsiamas pagal BK 300
straipsnį), 3 – pagal BK 154 straipsnį);
 sustabdyti 7 ikiteisminiai tyrimai (1 – pagal BK 172 straipsnį, 2 – pagal BK 154 straipsnį,
2 – pagal BK 187 straipsnį, 1 – pagal BK 178 straipsnį, 1– pagal BK 284 straipsnį);
 išsiųstas į teismą dėl baudžiamosios bylos užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu 1
ikiteisminis tyrimas (pagal BK 172 straipsnį).
 VRK 2016 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. Sp-269 dėl vykdyto rinkėjų balsų pirkimo
panaikino Partijos Tvarka ir teisingumas vienmandatėje Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 32 iškelto
kandidato Kęsto Komskio registraciją po rinkimų dienos ir už šį kandidatą paduotus balsus
pripažino negaliojančiais;
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 VRK sprendimai dėl 2016 m. Seimo rinkimų teisės aktų nustatyta tvarka Konstituciniam
teismui nebuvo skundžiami.

13. PASIŪLYMAI
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir
žmogaus teisių biuro 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų Rinkimų vertinimo misijos galutinėje
ataskaitoje nurodyta, kad:
„Rinkimai į 141-ą narį turintį Seimą vyko laikantis konkurencijos ir įvairovės sąlygų,
piliečiai turėjo platų politinių alternatyvų pasirinkimą. Rinkimų kampanijos dalyviams buvo
sudarytos vienodos sąlygos, o rinkimų kova vyko laikantis pamatines laisves užtikrinančių
reikalavimų. Atsižvelgus į ankstesnių rinkimų problemas ir šių metų korupcijos skandalų foną,
rinkimai surengti pasitelkus sustiprintą bendrąją teisinę bazę, daugiau dėmesio skirta rinkimų
kampanijos stebėjimui ir kontrolei. Esama teisinė bazė užtikrina tvirtą pagrindą demokratiškiems
rinkimams“.
Galutiniai 2016 m. Seimo rinkimų rezultatai nebuvo skundžiami teismui ir dėl jų nebuvo
išreikšta jokių abejonių.
Siekiant patobulinti rinkimų organizavimą ir vykdymą ateityje, teikiame žemiau nurodytus
pasiūlymus:
1. Siūlome mažinti rinkimų apylinkėse balsuojančių rinkėjų skaičių, nustatant maksimalią
apylinkėje balsuojančių rinkėjų skaičiaus ribą – 2 500. Šiuo metu Seimo rinkimų įstatymo 10
straipsnio 4 dalis numato maksimalų apylinkėje balsuojančių rinkėjų skaičių – 5 000. Sumažintas
rinkėjų skaičius leistų greičiau suskaičiuoti rinkėjų balsus ir sumažinti rinkimų apylinkės rinkimų
komisijos darbo krūvį. Tačiau tuo pačiu turėtų atsirasti daugiau rinkimų apylinkių.
2. Siūlome atsisakyti rinkėjo kortelės ir ją pakeisti pakvietimu dalyvauti rinkimuose. Per
2016 m. Seimo rinkimus buvo naudojama VRK IS posistemė Išankstinis balsavimas, kurios pagalba
buvo sėkmingai organizuotas balsavimas iki rinkimų dienos: globos ir rūpybos bei įkalinimo
įstaigose, ligoninėse ir karinėse misijose. Taip pat buvo apskaityti visi rinkėjai, balsavę iki rinkimų
dienos. Taip pat buvo apskaityti ir rinkėjų paduoti išoriniai vokai su rinkimų dokumentais. Šioje
Išankstinio balsavimo posistemėje naudojamas išankstinio balsavimo lakštas, į kurį yra integruota
rinkėjo kortelė ir sudaro šio lakšto trečiąją dalį. Rinkėjo registravimas balsuoti iš anksto sudaro
galimybę atspausdinti rinkėjo kortelę. Nebelieka būtinybės spausdinti ir platinti rinkėjo korteles
rinkėjams, balsuojantiems iš anksto. Pakvietimai dalyvauti rinkimuose galėtų būti vardiniai arba
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nevardiniai, juose neliktų būtinumo naudoti asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data,
adresas, rinkimų apylinkė). Reikėtų atsisakyti dabartinėje įstatymo redakcijoje nustatyto
reikalavimo įteikti pakvietimus asmeniškai rinkėjams ar kartu su jais gyvenantiems asmenims.
Pakvietimai dalyvauti rinkimuose galėtų būti paliekami rinkėjų pašto dėžutėse kartu su informacine
medžiaga apie užregistruotus kandidatus ir kandidatų

trumpomis rinkimų programomis.

Balsuojančių namuose rinkėjų registravimas būtų vykdomas telefonu ar internetinio ryšio
priemonėmis.
3. Siūlome savivaldybėse įvesti pareigybes rinkimų pareigūnų, kurie galėtų atlikti
paruošiamuosius rinkimų organizavimo darbus vietoje (savivaldybėje). Šios pareigybės turi būti
pastovios. Jų darbą apmokėtų VRK rinkimų laikotarpiu arba pagal atliktas VRK užduotis ne
rinkimų laikotarpiu.
4. Seimo rinkimų įstatymo 67 straipsnis numato balsavimą paštu. Už balsavimo paštu
organizavimą atsako atitinkamo pašto vadovas. Rinkimų biuletenius ir balsavimo paštu vokus
išduoda ir priima pašto darbuotojai. Siūlome šį darbą pavesti atlikti rinkimų komisijų nariams, kurie
galėtų išduoti ir priimti rinkimų biuletenius ir balsavimo paštu vokus, atlikti kitas balsavimui paštu
reikalingas procedūras. Rinkimų komisijų nariai jau dabar dalyvauja vykdant balsavimą paštu.
Tokiu būdu būtų sutaupytos valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti už pašto darbą.
5. Rinkimų agitacija: diskusijų laidos. Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nustato:
„1. Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatams
suteikiama teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Rinkimų agitacijai
skirtų laidų rengimo taisykles tvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų
trukmę ir laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos vadovu. Ji taip pat paskirsto laidų laiką taip, kad nebūtų pažeisti šie lygiateisiškumo
principai: tarp kandidatų sąrašų daugiamandatėje rinkimų apygardoje; tarp vienmandačių rinkimų
apygardų; tarp kandidatų vienmandatėje rinkimų apygardoje“.
2. Kandidatų diskusijos per radiją ir televiziją finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis iš
Vyriausiajai rinkimų komisijai skirtų asignavimų.
3. Vyriausioji rinkimų komisija:
1) įstatymų nustatyta tvarka parenka diskusijų laidų rengėjus ir transliuotojus;
2) patvirtina diskusijų rengimo taisykles.
4. Diskusijose dalyvaujančių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių grupės (iš dviejų ir
daugiau asmenų) sudaromos tarpusavio susitarimu, o kai jo nėra, – burtais“.
Minėta įstatymo nuostata suteikia teisę visiems kandidatams teisę nemokamai naudotis
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos eteriu, nors tokia teisė negali būti techniškai realizuota dėl
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kandidatų skaičiaus. VRK yra suteikta teisė diskusijų laidas organizuoti ir per kitus transliuotojus.
Siūlome, kad rinkimuose, kuriuose daugiamandatėje rinkimų apygardoje renkamas kandidatų
sąrašas (savivaldybių tarybų rinkimai, Seimo rinkimai, rinkimai į Europos Parlamentą), teisė
dalyvauti laidose suteikiama ne visiems to sąrašo kandidatams, o pačiam rinkimų dalyviui – partijai
arba rinkimų komitetui, kurie savo ruožtu paskiria atstovus, dalyvausiančius diskusijų laidose.
6. Nenuosekli mažareikšmių daiktų (Seimo rinkimų įstatyme nenumatyti) politika.
Mažareikšmių daiktų įteisinimas savivaldybių tarybų rinkimuose ir rinkimuose į Europos
Parlamentą kandidatus skatina siekti brangesnių produktų rinkėjams nei įstatymuose nustatyta 1,45
Eur riba.
7. Siūlome svarstyti galimybę mažos aukos dydį, kuris šiuo metu siekia 12 Eur, ir politinės
kampanijos išlaidų limitus (po 0,29-0,58 Eur už rinkėją) susieti su vidutiniu mėnesiniu darbo
užmokesčiu (VMDU). VRK nuomone, mažos aukos dydis turėtų būti padidintas, pavyzdžiui, maža
auka galėtų būti ne didesnė kaip 10 % VMDU (tai šiuo metu sudarytų 82 Eur) ar kaip 5 %
VMDU (tai šiuo metu sudarytų 41 Eur). Atitinkamai limitai galėtų būti skaičiuojami rinkėjų
skaičių dauginant ne iš 0,29 ir 0,58 Eur, o 0,5 proc ir 1 proc. VMDU (šiuo metu, tai sudarytų 0,41
Eur ir 0,82 Eur už rinkėją.Tokiu būdu išvengtume fiksuotos sumos keitimo ateityje.
8. Kaip numatyta ESBO ODIHR 2016 m. spalio 9 d. Seimų rinkimų vertinimo misijos
rekomendacijose, siūlytina sumažinti privalomą surinkti asmens kandidatavimą remiančių rinkėjų
parašų skaičių vienmandatėse rinkimų apygardose iki ne daugiau kaip 1 proc. rinkėjų skaičiaus
atitinkamoje apygardoje. Taip pat svarstytina rinkimų užstato sumažinimo galimybė.
9. Siūlome svarstyti dalies politinės kampanijos finansavimo išlaidų kompensavimo instituto
atkūrimą, kuris skatintų rinkimų dalyvius grąžinti politinės kampanijos metu susidariusias skolas.
Iki 2012 metų politinėms partijoms buvo kompensuojama dalis teisėtų ir deklaruotų politinės
kampanijos išlaidų, jei jos kelti kandidatai, kandidatų sąrašai atitinkamose rinkimų apygardose
surinko daugiau nei 3 proc. balsų, nepadarė šiurkščių rinkimų ir politinių kampanijų finansavimo
pažeidimų bei iki politinės kampanijos pabaigos padengė skolos įsipareigojimus ir apie tai
informavo VRK. Šis pakeitimas nereikalauja papildomų lėšų iš valstybės biudžeto, nes būtų galima
tam panaudoti iki 25 proc. politinėms partijoms skirtų asignavimų.
10. Siūlome nustatyti terminus politinės kampanijos išlaidų registravimui ir galimybė VRK
interneto svetainėje skelbti ne tik politinės kampanijos finansavimo ataskaitą (kurioje pajamos ir
išlaidos nurodomos pagal lėšų šaltinius ir išlaidų grupes), bet ir politinės kampanijos finansinės
apskaitos žiniaraščius nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos. Tai užtikrintų politinės kampanijos
finansavimo skaidrumą. Šis pasiūlymas atitinka Transparencey International rekomendacijas.
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11. Dalis politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikta pavėluotai ar jose nurodytos
ne visos politinės kampanijos finansavimo išlaidos dėl pavėluotai gautų sąskaitų. Siūlome
paankstinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijų pateikimą nuo 25 iki 15 dienų
nuo rinkimų rezultatų taip sudarant prielaidas anksčiau išrašyti sąskaitas bei pateikti jas politinės
kampanijos dalyviams, nes viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi teikti deklaracijas tą
pačią dieną kaip ir visi politinės kamapnaijos dalyviai teikia finansines ataskaitas. Jie gali
deklaraciją pildyti iki vidurnakčio išrašinėdami dar neišrašytas sąskaitas, o dalyviai iki to laiko turi
atvežti ataskaitas su pagrindžiančiais dokumentais (neužtenka vien tik registruoti informacinėje
sistemoje).
12. Siūlome įtvirtinti atitinkamas Baudžiamojo kodekso nuostatas, susijusias su neteisėtu
politinių partijų finansavimu (Lietuvoje už politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
pažeidimus taikoma tik administracinė atsakomybė). Kriminalizavus neteisėtą politinių partijų
finansavimą, pažeidimo atveju galėtų būti pradedamas ikiteisminis tyrimas tais atvejais, kai
pažeidimo mastas ar pobūdis reikalauja išsamaus tokios veikos tyrimo ir VRK turimų priemonių
nepakanka nustatyti pažeidimą padariusius asmenis ar išsamiai atskleisti tokio pažeidimo padarymo
aplinkybes.
13. Pritariame Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms dėl rinkėjų papirkimo sudėties
koregavimo (172 straipsnis). 2016 m. liepos mėnesį Vyriausybė pritarė atitinkamoms BK pataisoms
ir jas pateikė svarstyti Seimui. Siūlomų pataisų projekte nelieka trukdymo rinkėjui sąlygos. O tai
reiškia, kad nusižengiama, kuomet rinkėjas raginamas balsuoti pagal papirkėjo valią. Už pažeidimus
baudžiamas tiek perkantis balsus asmuo, tiek papirkimo organizatorius. Bausmių už rinkėjų
papirkimą keisti nesiūloma.
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