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1 SEIMO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS

1.1. PKFFK, 5
POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ REGISTRAVIMAS. 

Neužsiregistravusieji negali kelti ar keltis  kandidatais 
-172 2018-03-28 -85 2018-06-23

1.2. SRĮ, 15

Partijos, teisingumo ministras, Lietuvos teisininkų draugija ir savivaldybių 

administracijų direktoriai teikia VRK kandidatūras į apygardos rinkimų 

komisiją

-97 2018-06-11

1.3. SRĮ, 15
VRK sudaro apygardos rinkimų komisiją. Komisijų nariai per 15 dienų nuo 

paskyrimo dienos duoda rašytinį pasižadėjimą
-85 2018-06-23

1.4. SRĮ, 38.4

PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS. Partijos dokumentus 

pateikia VRK, save išsikėlę kandidatai - apygardos rinkimų komisijai 

(Per 3 d. nuo pareiškinių dokumentų pateikimo, išduodami parašų 

rinkimo lapai)

-85 2018-06-23 -65 17 2018-07-13

1.5. SRĮ, 17.1
Apygardos rinkimų komisija nustato kiekvienos apylinkės rinkimų komisijos 

narių skaičių
-65 2018-07-13

1.6. SRĮ, 17.4
Partijos, turinčios teisę, pateikia kandidatūrų į apylinkių rinkimų komisijas 

sąrašus
-48 2018-07-30

1.7. SRĮ, 17.5
Apygardos rinkimų komisija sudaro apylinkių rinkimų komisijas. Komisijų 

nariai per 15 dienų nuo paskyrimo dienos duoda rašytinį pasižadėjimą
-45 2018-08-02

1.8. SRĮ, 38.6

Asmuo, išsikėlęs kandidatu, partijos iškeltas kandidatas, grąžina parašų 

rinkimo lapus apygardos rinkimų komisijai. Gavusi parašų lapus, rinkimų 

komisija juos patikrina per 10 dienų.

-40 2018-08-07

1.9. SRĮ, 27
VRK sudaro išankstinį rinkėjų sąrašą ir el. ryšio priemonėmis perduoda 

apygardos rinkimų komisijai
-39 2018-08-08

1.10. SRĮ, 39.4 Paskutinė diena VRK priimti sprendimą dėl kandidato  registravimo -31 2018-08-16
1.11. SRĮ, 45 VRK paskelbia rinkimuose dalyvaujančius kandidatus -30 2018-08-17
1.12. SRĮ, 44.1 Kandidatas gali atšaukti rinkimų pareiškinius dokumentus -28 2018-08-19

1.13. SRĮ, 28
Apygardos rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda 

apylinkės rinkimų komisijai
-26 2018-08-21

1.14. SRĮ, 29.1
Apylinkės rinkimų komisija sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su 

apylinkės rinkėjų sąrašu
-25 2018-08-22

1.15. SRĮ, 36.1
Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų 

klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai
-25 2018-08-22 -7 2018-09-09

1.16. SRĮ, 71.2 Apygardos rinkimų komisija sudaro specialių paštų sąrašą -15 2018-09-01
1.17. SRĮ, 77.6 VRK nustato konkrečią biuletenių ir balsų skaičiavimo tvarką -14 2018-09-02

1.18. SRĮ, 52.1

Paskutinė diena skelbti kandidatą ar partiją, iškėlusią kandidatą, 

kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, 

kurios leidžiamos ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę

-10 2018-09-06

1.19. PKFFK, 16.7,22
Teikiamos  viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos. 

Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos
-10 2018-09-06

1.20. SRĮ, 31.3

Baigiamas rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams. Kartu su rinkėjo kortele 

rinkėjui įteikiama informacinė medžiaga apie rinkimus, kandidatų rinkimų 

programos

-8 2018-09-08

1.21. SRĮ, 26.4 VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus -7 2018-09-09

1.22. SRĮ, 59.1 Apygardos rinkimų komisija  pašto skyriams pateikia rinkimų dokumentus -6 2018-09-10

1.23. SRĮ, 52.1

Paskutinė diena skelbti kandidatą ar partiją, iškėlusią kandidatą, 

kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, 

kurios leidžiamos daugiau kaip 3 kartus per savaitę

-5 2018-09-11

1.24. SRĮ, 67(1).2
BALSAVIMAS IŠ ANKSTO. Balsavimas iš anksto vyksta Šakių rajono, 

Kauno rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių pastatuose
-4 8 2018-09-12 -3 20 2018-09-13

1.25. SRĮ, 67(1).7
Apylinkės rinkimų komisija sudaro ir tvirtina atvykimo pas namuose 

balsuojančius rinkėjus grafiką
-4 2018-09-12 -3 12 2018-09-13

1.26. SRĮ, 67.1

BALSAVIMAS SPECIALIUOSE PAŠTUOSE. Balsuoti paštu galima 

specialiai balsavimui sudarytuose paštuose (sveikatos priežiūros 

(išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose, 

kariniuose vienetuose,  bausmių vykdymo įstaigose, areštinėse, tardymo 

izoliatoriuose (sulaikymo namuose) jų darbo laiku

-4 2018-09-12 -2 2018-09-14

1.27. SRĮ, 67(1).6

BALSAVIMAS NAMUOSE. Balsuoja rinkėjai, įrašyti į namuose 

balsuojančiųjų rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, bet neįrašyti į rinkimų 

apylinkės, kurios teritorijoje jie laikinai apsistoję, rinkėjų sąrašą

-3 8 2018-09-13 -3 20 2018-09-13

1.28. SRĮ, 67(1).6

BALSAVIMAS NAMUOSE. Balsuoja rinkėjai, kurie įrašyti į namuose 

balsuojančių rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų 

apylinkės rinkėjai

-2 8 2018-09-14 -1 20 2018-09-15

1.29. SRĮ, 56.1 Draudžiama rinkimų agitacija -1 1 2018-09-15 0 20 2018-09-16

1.30. SRĮ, 74.2
Pašto skyriaus vadovas ar jo įgaliotas asmuo grąžina nepanaudotus 

vokus ir rinkimų biuletenius apygardos rinkimų komisijai
-1 2018-09-15 -1 2018-09-15

1.31. SRĮ, 59.1 Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei -1 19 2018-09-15

1.32. SRĮ, 60.1
Parengiama balsavimo patalpa. Surašomas nustatytos formos aktas ir 

patalpa perduodama saugoti policijai
-1 19 2018-09-15

1.33. SRĮ, 62 RINKIMŲ DIENA. Balsavimas rinkimų apylinkėse 0 7 2018-09-16 0 20 2018-09-16

1.34. SRĮ, 74.4

Pašto skyrių vadovas ar jo įgaliotas asmuo įteikia apygardos rinkimų 

komisijai balsavimo paštu vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų 

biuleteniais.Apygardos rinkimų komisija perduoda juos apylinkių rinkimų 

komisijoms iki balsavimo pabaigos

0 11 2018-09-16

1.36. SRĮ, 35.2

Rinkimų dieną rinkėjas, kuris nėra balsavęs, gali VRK nustatyta tvarka 

balsuoti kitoje savo vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėje, jei abi 

šios apygardos rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis 

prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos 

gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o 

rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų 

komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra 

padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir 

rinkėjo balsas, jei bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas

0 7 2018-09-16 0 20 2018-09-16

1.37 SRĮ, 93.2 VRK skelbia pirmojo turo rezultatus 7 2018-09-23

2 , GALIMAS PAKARTOTINIS BALSAVIMAS

2.1. SRĮ, 59.1 Apygardos rinkimų komisija pašto skyriams pateikia rinkimų dokumentus -6 2018-09-24

2.2. PKFFK, 16.7,22
Teikiamos viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos. 

Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos
-5 2018-09-25

2.3. SRĮ, 67(1).2
BALSAVIMAS IŠ ANKSTO. Balsavimas iš anksto vyksta Šakių rajono, 

Kauno rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių pastatuose
-4 8 2018-09-26 -3 20 2018-09-27

2.4. SRĮ, 67(1).7
Apylinkės rinkimų komisija tvirtina atvykimo pas namuose balsuojančius 

rinkėjus grafiką
-4 2018-09-26 -3 12 2018-09-27
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2.5. SRĮ, 67.1

BALSAVIMAS SPECIALIUOSE PAŠTUOSE. Balsuoti paštu galima 

specialiai balsavimui sudarytuose paštuose (sveikatos priežiūros 

(išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose, 

kariniuose vienetuose,  bausmių vykdymo įstaigose, areštinėse, tardymo 

izoliatoriuose (sulaikymo namuose) jų darbo laiku

-4 2018-09-26 -2 2018-09-28

2.6. SRĮ, 67(1).6

BALSAVIMAS NAMUOSE. Balsuoja rinkėjai, įrašyti į namuose 

balsuojančiųjų rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, bet neįrašyti į rinkimų 

apylinkės, kurios teritorijoje jie laikinai apsistoję, rinkėjų sąrašą

-3 8 2018-09-27 -3 20 2018-09-27

2.7. SRĮ, 67(1).6

BALSAVIMAS NAMUOSE. Balsuoja rinkėjai, kurie įrašyti į namuose 

balsuojančių rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir kurie yra šios rinkimų 

apylinkės rinkėjai

-2 8 2018-09-28 -1 20 2018-09-29

2.8. SRĮ, 56.1 Draudžiama rinkimų agitacija -1 1 2018-09-29 0 20 2018-09-30

2.9. SRĮ, 74.2
Pašto skyriaus vadovas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuleteniai 

apygardos rinkimų komisijai
-1 2018-09-29 -1 2018-09-29

2.10. SRĮ, 59.1 Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei -1 19 2018-09-29

2.11. SRĮ, 60.1
Parengiama balsavimo patalpa. Surašomas nustatytos formos aktas ir 

patalpa perduodama saugoti policijai
-1 19 2018-09-29

2.12. SRĮ, 62 RINKIMŲ DIENA. Balsavimas rinkimų apylinkėse 0 7 2018-09-30 0 20 2018-09-30

2.13. SRĮ, 74.4

Balsavimo paštu vokus su rinkėjų užpildytais rinkimų biuleteniais pašto 

skyrių vadovai ar jų įgalioti asmenys įteikia apygardos rinkimų komisijai 

rinkimų dieną ne vėliau kaip iki 11 valandos, o apygardos rinkimų komisija 

perduoda juos apylinkių rinkimų komisijoms iki balsavimo pabaigos

0 7 2018-09-30 0 11 2018-09-30

2.14. SRĮ, 35.1
Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę 

gyvenamąją vietą toje rinkimų apylinkėje, ir kitur nebalsavę asmenys
0 7 2018-09-30 0 18 2018-09-30

2.15. SRĮ, 93.2 VRK skelbia galutinius pakartotinio balsavimo rezultatus 7** 2018-10-05
2.16. SRĮ, 94.1 VRK išrinktam kandidatui įteikia Seimo nario pažymėjimą 10 2018-10-15
2.17. SRĮ, 40.1 Pasibaigia atstovo rinkimams įgaliojimai 20 2018-10-25

2.18. PKFFK, 16.7
Teikiamos  viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos (per 25 

dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos)
25 2018-10-30

2.19. PKFFK, 17.4.5

Teikiamos politinės  kampanijos finansavimo ataskaitos, jos priedai ir visi 

dokumentai,  per 25 dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių 

rezultatų paskelbimo dienos, jei politinės kampanijos dalyvis per politinę 

kampaniją gavo mažiau nei 70 VMDU

25 2018-10-30

2.20. PKFFK, 22 Teikiamos politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos ir medžiaga 25 2018-10-30

2.21. PKFFK, 17.4.6

Teikiamos politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, jos priedai ir visi 

dokumentai, jei politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo 

daugiau nei 70 VMDU

85 2018-12-29

2.22. PKFFK, 4.3

Baigiamasis (ataskaitų) politinės kampanijos laikotarpio etapas. Politinė 

kampanija baigiasi praėjus 100 d. nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) 

galutinių rezultatų paskelbimo dienos

100 2019-01-13

2.23. SRĮ, 93.3 VRK perduoda rinkimų dokumentus saugoti valstybės archyvui 120 2019-02-02

2.24. SRĮ, 41.4
Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, VRK per 40 dienų grąžina 

rinkimų užstatą jį sumokėjusiai partijai arba asmeniui
140 2019-02-22

*Panaudoti sutrumpinimai: 

SRĮ – Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas

PKFFK – Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06267D86738E/lyGURhvddO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF812DA6E814/gVaWCGdpob

