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RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPŲ PILDYMO, PERDAVIMO IR TIKRINIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo tvarkos apraše (toliau –
Aprašas) nustatoma rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo tikrinti rinkimų komisijai ir
rinkėjų parašų tikrinimo tvarka.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo
37 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsniu, Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos
Parlamentą įstatymo 39 straipsniu, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 11 straipsniu ir
Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo (toliau – įstatymai) 7
straipsniu.
3. Asmens duomenys rinkėjų parašų lapuose tvarkomi teisės aktų, reglamentuojančių
asmens duomenų teisinę apsaugą, nustatyta tvarka. Parašų rinkėjai iki parašų rinkimo lapų
perdavimo Vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) tampa duomenų valdytojais. Nuo rinkėjų
parašų rinkimo lapų perdavimo VRK duomenų valdytoja tampa VRK.
4. Asmens duomenis tvarkantys asmenys turi užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam
asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam
tvarkymui. Draudžiama užpildytus rinkėjų parašų rinkimo lapus kopijuoti, perduoti juos tretiesiems
asmenims, atskleisti, perduoti piliečių asmens duomenis tretiesiems asmenims arba sudaryti sąlygas
įvairiomis priemonėmis su jais susipažinti bet kokia forma.
5. Rinkėjų parašų rinkimo lape įrašai daromi tik valstybine kalba, aiškiai ir įskaitomai. Lapo
negalima glamžyti, plėšyti, jis gali būti sulenktas.
6. Rinkėjų parašų rinkimo lapai turi būti sunumeruoti ir Seimo bei savivaldybių tarybų
rinkimuose privalo būti antspauduojami savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijos antspaudu.
II SKYRIUS
RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMAS
7. Rinkėjų parašai renkami popieriniuose ir elektroniniuose parašų rinkimo lapuose.
8. Elektroniniu būdu pretendentus į kandidatus, politinių partijų, visuomeninių rinkimų
komitetų (toliau – rinkimų komitetas) keliamus kandidatų sąrašus, piliečių įstatymo leidybos ar
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referendumui paskelbti piliečių iniciatyvas (toliau – piliečių iniciatyvos) galima paremti VRK
interneto svetainėje www.rinkejopuslapis.lt.
9. Popierinius parašų rinkimo lapus per 3 dienas nuo pretendento į kandidatus, politinės
partijos, rinkimų komiteto pateiktų pareiškinių dokumentų gavimo dienos išduoda savivaldybės
(apygardos) rinkimų komisija (Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimuose) arba VRK (Prezidento ir
Europos Parlamento rinkimuose). Piliečių iniciatyvoms parašų rinkimo lapus išduoda VRK per 5
darbo dienas nuo iniciatyvinės grupės įregistravimo. Surašomas Rinkėjų parašų rinkimo lapų
išdavimo aktas (1 priedas).
10. Rinkėjų parašų rinkimą organizuoja pretendentai į kandidatus, politinės partijos, rinkimų
komitetai, piliečių iniciatyvos. Rinkėjų parašus renkantis asmuo gali rinkti parašus tik už vieną
pretendentą į kandidatus, politinės partijos, rinkimų komiteto keliamą kandidatų sąrašą.
11. Rinkėjas gali paremti kiekvieną pretendentą į kandidatus, kiekvienos politinės partijos,
rinkimų komiteto keliamų kandidatų sąrašą, piliečių iniciatyvą tik po vieną kartą.
12. Asmenys, renkantys rinkėjų parašus, privalo rinkėjui prisistatyti ir informuoti, kokiu
tikslu renkami asmens duomenys ir parašai.
13. Rinkėjas visus savo asmens duomenis ir datą rinkėjų parašų rinkimo lape įrašo pats ir
pasirašo.
14. Jeigu rinkėjas dėl neįgalumo ar kitokių priežasčių negali savo duomenų pats įrašyti ir
pasirašyti, jo prašymu tai gali padaryti kitas rinkėjas (išskyrus parašus renkantį asmenį). Šis faktas
turi būti pažymėtas atitinkamu įrašu rinkėjų parašų rinkimo lape ir patvirtintas rinkėjų parašus
rinkusio asmens parašu.
15. Renkant rinkėjų parašus, draudžiama papirkti rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už
rinkėjo parašą, naudoti psichologinį ar kitokį smurtą ar kitaip paveikti rinkėjo valią, siekiant, kad
rinkėjas pasirašytų ar nepasirašytų rinkėjų parašų rinkimo lape.
16. Jei parašų rinkimo lapas yra pritaikytas jį skenuoti (parašų lapai skenuojami Prezidento
ir Europos Parlamento rinkimuose bei gali būti skenuojami piliečių iniciatyvoms), parašų rinkikas
turi pildyti rinkėjų parašų rinkimo lapo tarnybinės informacijos dalį. Perrašant pasirašiusio rinkėjo
(ar asmens, kuris pildė už negalintį įrašyti duomenų dėl fizinių trūkumų) duomenis į tarnybinės
informacijos dalį, nurodomi šie duomenys:
a) pavardės pirmosios trys raidės;
b) paso ar asmens tapatybės kortelės numeris (paso – dvi raidės ir 6 skaičiai, asmens
tapatybės kortelės – 8 skaičiai);
c) gimimo data – paskutinieji du gimimo metų skaitmenys;
d) gimimo mėnuo – du skaitmenys, pvz., 01 – sausis; 02 – vasaris; 03 – kovas ir taip toliau;
e) gimimo diena – 2 skaitmenys, pvz., 01, 10, 14.
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Duomenis tarnybinės informacijos laukeliuose reikia rašyti juodu arba tamsiai mėlynu
rašikliu laikantis raidžių ir skaitmenų rašymo pavyzdžio:

Pagal šį pateiktą pavyzdį reikia pildyti ir baigiamuosius lapo įrašo laukelius – parašų rinkėjų
duomenis, duomenis apie parašų rinkimo lape pasirašiusių rinkėjų skaičių, įrašus, kuriuos padarė
asmenys, pasirašę už dėl fizinių trūkumų negalinčius pasirašyti rinkėjus.
X – taip perbraukiamas numerio skaičius (rinkėjų parašų rinkimo lape) rinkėjo, kuris
pasirašė už kitus asmenis. Taip pat X reikia žymėti numerio skaičių (rinkėjų parašų rinkimo lape)
rinkėjo, kuris padarė klaidą pildydamas rinkėjų parašų rinkimo lape esančius laukelius.
Užpildęs tarnybinę informaciją, parašų rinkikas pildo rinkėjų parašų rinkimo lapo
baigiamojo įrašo indeksu 1, 2, 2.1, 2.2, 3 pažymėtas dalis.
17. Suėjus rinkimų, Referendumo ar Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymuose
nustatytam terminui, pretendentai į kandidatus, politinės partijos, rinkimų komitetai, piliečių
iniciatyvos grąžina parašų rinkimo lapus juos išdavusiai rinkimų komisijai ir surašomas Rinkėjų
parašų rinkimo lapų grąžinimo aktas (2 priedas).
18. Reikalavimai parašų lapų perdavimui VRK piliečių iniciatyvoms, pretendentams į
kandidatus, politinėms partijoms, rinkimų komitetams Prezidento, Europos Parlamento rinkimuose:
18.1. rinkėjų parašų rinkimo lapai susegami į bylas po 100 vnt.;
18.2. rinkėjų parašų rinkimo lapų nereikia segti pagal spaustuvės suteiktus tipografinius
numerius;
18.3. parašų rinkikas ar pretendento į kandidatus, politinės partijos, rinkimų komiteto
atstovas rinkėjų parašų rinkimo lape įrašo bylos numerį ir eilės numerį byloje;
18.4. kiekvienai bylai užpildomas bylos aprašas. Aprašas įsegamas bylos pradžioje. Bylos
sunumeruojamos ir užpildomas bylų aprašas (6 ir 7 priedai).
III SKYRIUS
RINKĖJŲ PARAŠŲ TIKRINIMAS
19. Rinkimų komisija, gavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus, per įstatymuose nustatytą
terminą juos patikrina ir suskaičiuoja rinkėjų parašų skaičių.
20. Rinkėjų parašų tikrinimą organizuoja rinkimų komisijos pirmininkas.
21. Rinkėjų parašų rinkimo lapuose daryti kokias nors žymas, įrašus, taisymus draudžiama.
Tai atliekama Rinkėjų parašų tikrinimo lape (3 priedas).
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22. Visi rinkėjų parašai tikrinami vizualiai. Prireikus gali būti pasitelkiami rašysenos
ekspertai. Dalis ar visi rinkėjų parašai gali būti tikrinami suvedant jų duomenis į VRK informacinės
sistemos posistemę „RINKĖJAI“ ir sulyginant juos su Registrų centro duomenimis.
23. Neįskaičiuojami šie parašai:
23.1. asmenų, neturinčių rinkimų teisės (dėl amžiaus, neveiksnumo);
23.2. rinkėjų, neįrašytų į tos savivaldybės (apygardos) rinkėjų sąrašą (Seimo ar savivaldybių
tarybų rinkimuose);
23.3. asmenų, kurie nėra įrašę visų įstatymuose nustatytų duomenų;
23.4. įrašyti neteisingi duomenys;
23.5. visi parašai rinkėjo, kuris už to paties pretendento į kandidatus, politinės partijos,
rinkimų komiteto keliamo kandidatų sąrašo, piliečių iniciatyvą pasirašė keletą kartų;
23.6. rinkėjas pasirašė du kartus: elektroniniame ir popieriniame rinkėjų parašų rinkimo
lapuose.
24. Rinkimų komisija, patikrinusi parašus, surašo Rinkėjų parašų tikrinimo aktą (4 priedas).
Savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija, patikrinusi parašus, priima sprendimą teikti VRK
registruoti / neregistruoti pretendento į kandidatus, politinės partijos, rinkimų komiteto keliamą
kandidatų sąrašą dalyvauti rinkimuose (5 priedas).
_________________________________________

