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RINKĖJO KORTELĖS ĮTEIKIMO RINKĖJAMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rinkėjo kortelės įteikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma rinkėjo kortelės
įteikimo rinkėjams tvarka.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 28 ir
29 straipsniais, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 30 ir 31 straipsniais, Lietuvos
Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 28 ir 29 straipsniais, Lietuvos Respublikos
rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 30 ir 31 straipsniais, Lietuvos Respublikos referendumo
įstatymo 38 ir 39 straipsniais.
3. Rinkėjo kortelė – informacinė pažyma rinkėjui apie rinkimus, vardinis pakvietimas
dalyvauti rinkimuose. Rinkėjo kortelėje nurodoma: rinkėjo vardas ir pavardė; rinkėjo gyvenamosios
vietos adresas; rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą įrašytas rinkėjas, pavadinimas, numeris ir
balsavimo patalpos adresas; rinkėjo eilės numeris rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše; rinkimų data,
balsavimo rinkimų apylinkės balsavimo patalpoje laikas, kvietimas dalyvauti rinkimuose, kita
rinkėjui svarbi informacija.
4. Nevardinis kvietimas – kvietimas atvykti balsuoti, skirtas rinkėjui, kuriam nebuvo galima
įteikti rinkėjo kortelės. Nevardiniame kvietime nurodoma: rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą
įrašytas rinkėjas, pavadinimas, numeris ir balsavimo patalpos adresas (gali būti dedamas apylinkės
rinkimų komisijos antspaudas); telefono, skirto pasiteirauti, numeris, rinkimų data, balsavimo
rinkimų apylinkės balsavimo patalpoje laikas, kvietimas dalyvauti rinkimuose, kita rinkėjui svarbi
informacija.
II SKYRIUS
RINKĖJO KORTELIŲ ĮTEIKIMAS
5. Rinkėjo kortelių įteikimą ir kitos su rinkimais susijusios informacijos perdavimą
rinkėjams organizuoja apylinkės rinkimų komisija.
6. Rinkimų komisijos narys, vykdamas pas rinkėjus, privalo turėti:
6.1. rinkėjų, įrašytų į tos apylinkės rinkėjų sąrašą, rinkėjo korteles;
6.2. pagalbinio išankstinio rinkėjų sąrašo (forma S3) atitinkamą dalį;
6.3. prašymo įrašyti į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą blankų (forma F5);
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6.4. prašymo balsuoti namuose formų (forma P6);
6.5. nevardinių kvietimų atvykti balsuoti;
6.6. Vyriausiosios rinkimų komisijos išleistus leidinius su savivaldybėje (vienmandatėje
rinkimų apygardoje) keliamų kandidatų ir kandidatų sąrašų rinkimų programomis.
7. Įteikdamas rinkėjo kortelę, rinkimų komisijos narys privalo informuoti rinkėją apie tai,
kaip jis gali įgyvendinti teisę balsuoti namuose, kaip gali balsuoti rinkėjų artimieji, kurie negyvena
nurodytu adresu, yra išvykę kitur ir pan. Įteikiant rinkėjo kortelę, sudaromas rinkėjų, kurie turi teisę
ir pageidauja balsuoti namuose, sąrašas. Posistemėje „RINKĖJAI“ rinkimų komisijos narys rinkėjo
kortelės įteikimo faktą arba neįteikimo priežastį pažymi elektroniniame apylinkės rinkėjų sąraše.
8. Įteikiant rinkėjo kortelę rinkėjui, turinčiam negalią, rinkimų komisijos narys privalo jį
informuoti apie balsavimo patalpos pritaikymą neįgaliesiems. Jei rinkėjo rinkimų apylinkė yra
nepritaikyta, tai tokiam rinkėjui pranešama, kurioje artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje
apylinkėje jis gali įgyvendinti savo balsavimo teisę.
9. Rinkėjo kortelė įteikiama asmeniškai arba kitam kartu su rinkėju gyvenančiam asmeniui.
10. Jeigu rinkėjo ar kartu su juo gyvenančio asmens nėra namuose ir rinkėjo kortelės
negalima įteikti, į pašto dėžutę gali būti įdėtas nevardinis kvietimas atvykti balsuoti arba šis
kvietimas perduotas rinkėjo kaimynui, kuris pažįsta rinkėją ir įsipareigoja jam perduoti. Rinkėjo
kortelę perduoti kaimynui yra draudžiama.
11. Rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams turi būti baigtas ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki
rinkimų. Konkretų rinkėjo kortelių įteikimo rinkėjams grafiką nustato savivaldybės (apygardos)
rinkimų komisija.
12. Apylinkės rinkimų komisijos narys, baigęs įteikti rinkėjo korteles, grąžina neišdalytas
rinkėjo korteles ir kitus dokumentus komisijos pirmininkui kartu su savo darbo ataskaita (forma
S8), kurią atspausdina iš posistemės „RINKĖJAI“. Informacija apie įteiktas rinkėjo korteles, gautus
prašymus balsuoti namuose perrašoma iš išankstinio pagalbinio rinkėjų sąrašo (forma S3) į
išankstinį rinkėjų sąrašą (forma S1) (suvedama į posistemę „RINKĖJAI“). Apylinkės rinkimų
komisijos pirmininkas suvestinę ataskaitą perduoda savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijai.
13. Gautus nustatytos formos rinkėjų prašymus (forma F5) apylinkės rinkimų komisija ne
rečiau kaip kartą per savaitę, o esant daugiau prašymų – nedelsdama, suveda į posistemę
„RINKĖJAI“, pateikia siūlymą dėl prašymo patvirtinimo arba atmetimo ir persiunčia savivaldybės
(apygardos) rinkimų komisijai, kuri turi patvirtinti arba atmesti pateiktus prašymus. Prašymai
persiunčiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo. Apylinkės
rinkimų komisija gautus rinkėjų prašymus įrašyti juos į apylinkės rinkėjų sąrašą registruoja iš
rinkėjų gautų prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) apskaitos rinkimų apylinkėje
žiniaraštyje (forma S7).
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14. Rinkėjas, kuris laiku negavo rinkėjo kortelės arba kuriam išduotoje rinkėjo kortelėje
buvo netikslumų, privalo nedelsdamas apie tai pranešti apylinkės rinkimų komisijai, kurios
aptarnaujamoje teritorijoje gyvena, ir šiai rinkimų komisijai pateikti savo pasą arba kitą asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu rinkėjas yra įrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą,
apylinkės rinkimų komisija turi rinkėjui išrašyti naują rinkėjo kortelę ir nedelsdama ją išduoti. Jeigu
rinkėjas neįrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet rinkėjo gyvenamosios vietos adresas
pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis yra priskirtas šiai rinkimų apylinkės
teritorijai (ir jis savo gyvenamąją vietą deklaravo šiuo adresu likus ne mažiau kaip 90 dienų iki
rinkimų dienos arba rinkėjas likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos yra įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą atitinkamoje savivaldybėje) 1 arba rinkėjas pateikia
kitus įrodymus, kad jis gyvena šios rinkimų apylinkės teritorijoje 2, apylinkės rinkimų komisija
pateikia rinkėjui užpildyti Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos prašymą (forma F5)
įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (šį prašymą gali užpildyti pats apylinkės
rinkimų komisijos narys, taip pat šį prašymą rinkėjas gali teikti elektroniniu būdu Vyriausiosios
rinkimų komisijos nustatyta tvarka) ir nedelsdama pasirūpina, kad pagal šį prašymą rinkėjas būtų
įrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, tai yra suveda prašymo duomenis į posistemę
„RINKĖJAI“. Rinkėjo kortelė išrašoma ir įteikiama rinkėjui po to, kai yra patikslinti rinkėjų sąrašai
ir savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija patvirtina pateiktą prašymą.
15. Apylinkių rinkimų komisijos kartu su sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir globos
įstaigų, karinių vienetų, areštinių, tardymo izoliatorių (sulaikymo namų) ir kitų bausmių vykdymo
įstaigų administracijomis privalo pasirūpinti patikrinti, ar rinkėjo korteles gavo šiose įstaigose
esantys arba joms priklausančiose gyvenamosiose patalpose gyvenantys rinkėjai.

III SKYRIUS
RINKĖJO KORTELĖS IŠSISPAUSDINIMO AR SURAŠYMO PASINAUDOJANT
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS
16. Rinkėjas gali išsispausdinti rinkėjo kortelę pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo
duomenis, gautus elektroninių ryšių priemonėmis (internetu). Rinkėjas, norėdamas balsuoti iš
anksto, turėtų išsispausdinti ne rinkėjo kortelę, o Išankstinio balsavimo lakštą.
17.

Rinkėjas

Vyriausiosios

rinkimų

komisijos

portale

„Rinkėjo

puslapis“

https://www.rinkejopuslapis.lt/mano-apylinke gali sužinoti savivaldybės (apygardos), kurioje turi
balsuoti, rinkimų apylinkę, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas.
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Taikoma savivaldybių tarybų rinkimuose
Taikoma Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento rinkimuose, referendume

4
18.

Rinkėjas, norėdamas sužinoti, kurioje rinkimų apylinkėje turi teisę balsuoti, šios

rinkimų apylinkės pavadinimą, numerį ir balsavimo būstinės adresą, turi nurodyti (įrašyti) savo
gyvenamosios vietos adresą arba prisijungti prie portalo „Rinkėjo puslapis“.
19. Rinkėjas, norėdamas išsispausdinti rinkėjo kortelę, turi nurodyti (įrašyti) savo vardą,
pavardę (pagal pasą ar asmens tapatybės kortelę), asmens kodą, paso arba asmens tapatybės kortelės
numerį arba prisijungti prie portalo „Rinkėjo puslapis“. Patikrinus, ar įrašyti duomenys atitinka
Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, rinkėjui suteikiama galimybė išsispausdinti
rinkėjo kortelę. Jeigu nurodomi ne visi ar neteisingi duomenys, leidžiama nurodyti (įrašyti) savo
asmens duomenis pakartotinai. Išsispausdintą rinkėjo kortelę rinkėjas pasirašo pats.
20. Informacija apie atliktas užklausas ir apie rinkėjo kortelių duomenų siuntimą yra
kaupiama Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje.
21. Rinkėjas su išsispausdinta ar surašyta ir pasirašyta rinkėjo kortele gali balsuoti
specialiuose balsavimo punktuose, iš anksto savivaldybėse, namuose arba balsuoti rinkimų dieną
rinkėjo kortelėje nurodytoje rinkimų apylinkėje.
IV SKYRRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Jeigu rinkėjas prašo išduoti rinkėjo kortelę vietoj prarastos ar negautos rinkėjo kortelės,
rinkėjo kortelė turi būti išduodama nedelsiant, kai tik nustatomi rinkėjo duomenys, kurie turi būti
įrašyti į rinkėjo kortelę.
_____________________________________

