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1 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Naujo Seimo rinkimų diena yra diena, kada balsuojama daugiamandatėje
rinkimų apygardoje ir pirmajame rinkimų ture vienmandatėse rinkimų apygardose.
Rinkimų diena yra ir pakartotinio balsavimo diena. Balsavimas paštu bei balsavimas
laivuose ir diplomatinėse atstovybėse vykdomas iki balsavimo dienos arba baigiamas
balsavimo dieną, kaip yra nustatyta šio įstatymo. Terminas, kuris skaičiuojamas nuo
rinkimų dienos ir gali būti įgyvendintas tik esant paskelbtiems rinkimų rezultatams,
pradedamas skaičiuoti nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos.“

2 straipsnis. 58 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų biuletenyje visi kandidatų sąrašai
įrašomi pagal jiems suteiktus rinkimų numerius jų didėjimo tvarka tokiame pat plote ir to
paties tipo šriftu (šriftais). Šrifto dydis parenkamas toks, kad geriausiai tiktų užpildyti
įrašui skirtą plotą. Biuletenyje įrašomas partijos, koalicijos pavadinimas (nurodytas jos
pareiškiniuose dokumentuose). Po partijos pavadinimo skliausteliuose įrašomi jos vadovo
vardas ir pavardė, o po koalicijos pavadinimo skliausteliuose įrašomi ją sudarančių partijų
pavadinimai. Partijos pageidavimu greta jos pavadinimo gali būti pateiktas įstatymų
nustatyta tvarka įregistruotos šios partijos emblemos (ženklo) nespalvotas atvaizdas. Šiuo
atveju kartu su pareiškiniais dokumentais Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiamas šios
emblemos (ženklo) pavyzdys. Visų partijų, koalicijų sąrašai (kandidatų vardai ir pavardės)

išdalijami rinkėjams Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka ir pateikiami
kiekvienoje balsavimo kabinoje.“

4 straipsnis. 88 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 88 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„88 straipsnis. Rinkimų rezultatų nustatymas vienmandatėse rinkimų
apygardose
1. Rinkimų rezultatus nustato Vyriausioji rinkimų komisija po to, kai išnagrinėja
visus skundus ir nustato visus rinkimų rezultatus šioje apygardoje, taip pat ir rinkėjų,
balsavusių užsienyje ir laivuose, balsus.
2. 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 daugiausia 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.
3. Jeigu rinkimuose dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir pagal šio straipsnio 2
dalį Seimo narys nebuvo išrinktas, po dviejų savaičių nuo rinkimų rezultatų paskelbimo
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. 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 tampa vyresnio
amžiaus kandidatas.
4. Jeigu rinkimuose dalyvavo vienas arba du kandidatai ir pagal šio straipsnio 2
dalį Seimo narys nebuvo išrinktas, rinkimai laikomi neįvykusiais ir rengiami pakartotiniai
rinkimai.“

4 straipsnis. 91 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
91 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžio „mandatas“ įrašyti žodžius „arba
kandidatų, dalyvaujančių pakartotiniame balsavime“ ir šį punktą išdėstyti taip:
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„1) vienmandatėje rinkimų apygardoje – kandidato, kuriam tenka mandatas, arba
kandidatų, dalyvaujančių pakartotiniame balsavime;“.

5 straipsnis. 92 straipsnio 3 dalies pakeitimas
92 straipsnio 3 dalyje po žodžių „Konkrečią pakartotinių rinkimų“ įrašyti žodžius
„pakartotinio balsavimo“, po žodžių „kad pakartotiniai rinkimai“ įrašyti žodžius
„pakartotinis balsavimas“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Konkrečią pakartotinių rinkimų, pakartotinio balsavimo į Seimą tvarką pagal
šio įstatymo nustatytus reikalavimus ir terminus nustato Vyriausioji rinkimų komisija,
atsižvelgdama į tai, kad pakartotiniai rinkimai, pakartotinis balsavimas rengiami vienoje iš
vienmandačių rinkimų apygardų. Vyriausioji rinkimų komisija, nustatydama pakartotinių
rinkimų rengimo tvarką, negali keisti rinkimų apygardos ribų. Į apygardos rinkėjų sąrašą
papildomai įrašomi tie šios rinkimų apygardos teritorijoje nuolat gyvenantys piliečiai,
kuriems pakartotinių rinkimų dieną sukaks ne mažiau kaip 18 metų, o iš sąrašo
išbraukiami tik rinkimų teisę praradę asmenys. Balsavimas užsienyje, laivuose (išskyrus tą
atvejį, kai užsienyje gyvenantys rinkėjai ar laivuose esančios įgulos įrašytos į tos rinkimų
apygardos, kurioje rengiami pakartotiniai rinkimai, rinkėjų sąrašus), ne šios rinkimų
apygardos teritorijoje esančiuose paštuose (išskyrus miestų, rajonų centrinius paštus)
nerengiamas.“

6 straipsnis. 93 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 93 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Galutinius rinkimų rezultatus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo rinkimų arba
pakartotinio balsavimo skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. Jei renkant naują Seimą yra
rengiamas pakartotinis

balsavimas,

galutiniai

rinkimų daugiamandatėje rinkimų

apygardoje rezultatai skelbiami kartu su pakartotinio balsavimo rezultatais. Galutinius
rinkimų rezultatus Vyriausioji rinkimų komisija pirmiausiai paskelbia internete ir
artimiausiame „Valstybės žinių“ numeryje.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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